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Fransa, Italyaya da 

Kadıköyünde 

İ N C İ Gazinosunda 
Her Cuma, Pazar ve Salı akpmları 

a~yan Mualla. Kemani Sadi 
Ve arkadaşlarını dinlevinİ:I'!. 

Müracaat Etti 
Murahhaslar, Berlinin Şa~t arını öğrenere 
Avdet Ettiler, iki Tarafın Muhasamatı Bugü 

Veya Yarın Tatil 'Edecekleri Söyleniyor 
... M. Petain, Fransanın 1soFYAD 

Almany 
Lehinde 

Tezahüra 

Neden Mağliip 
;OiduğunU Anlatıyor 

Zaferdenberi Zevk ve Saf aya Dalmıştık , 2L 

Sene Önceye Nazaran Daha Az Ordumuz, 
"" t11~ Daha Az Dostlarımız Vardı, Daha Az 

oı l<uvvetliydik. Mağlubiyetin Sebebi Budur 
de~ 

Bordeaux, 20 - Fransız hükumeti tarafından tayin 
lunan murahhaslar, bugün Alman murahhasları tarafm

e~: kabul edilmişlerdir. Bugün bu mevzua dair verilen 
ii'eı' lumat bundan ibarettir. Murahhasların ne konuştuk-

dJ'• , Almanların şart olarak neler ileri sürdükleri gizli tu-
lmaktadır. Bugün yalnız Fransız murahhaslarının kim 

klan katiyetle cınlaş:ılmıştır. 
Murahhaslar, bir diplomat ile 

kara, hava, deniz kuvvetlerini Al ı B •t h'll ı · h h • b' k d · · 
t 

.
1 

d .. tt .. t k"l man arın rı anya sa ı er nın er angı ır no tasın an ıhraç harekehne teşebbüs etmeleri ihtimaline karşı hütiin "ahil 
emsı e en uç za an mu eşe ı - . 1 . . . . . . . . . ' 

dir.Askeri kuvvetleri temsil eden ıstasyon an en yena sılahlarla techız edılmıştır. Yukarıkı resımdc, sahil müdafaasında kulJanılan toplardan biri görülü)or .. 

Bulga ristanın Hari 

Siyasetinde Yeni B 
T ahavvüf Görüfüyo 

Nevyork, 20 - AssQCli 
ted Press'in Sofya muhab 
bildiriyor) - Garp cep 
sindeki Alman muvall 
yetinden sonra Bulgari 
'lm siyastinde yeni bir d 

Jikl!k husule geldiği gö · 
yor. 

Fransız Hariciye Nazırı 
Paul Baudouin 

ler General Hutzinger, Vis Ami· j 
rsl Lcluc ve Hava Generali Ber-ı A 1 geret't~r. Dip~omat, :Sü~ük Elçi manyaya 
Noel'dır. Tayın keyfıyetı İspanya 
vasıtasıyle Almanyaya bildiril · 

dikten sonra Führer bu murah- Yen·ı Hava 
ha~lann kabul edilmelerini em-
retmiş, murahhaslar da husus! 
işaretleri taşıyan bir tayyare ne Ak 1 n I ar 1 ._-------·----,yola çıkmışlardır. Bir rivayete 

1 •ıt göre, heyet azalan tekrar Bor-nCJI ereye 1deaux'ya avdet etmişlerdir ve y ld 
muhasamat Cuma veya Cumar_ a p 1 1 

Amerika Nazizme 
Karşı Cephe Aldı 

Şimdiye kadar Sovyetlerf 
d:si ı~in tabii bir hami tellkld 
den Bulgaristan, bugün bini 
bir~ komünist teşkilatı aleyhı 
takihata başlamış. 100 kadar 
mı.inist tevk'if edilmiştir. Ayni 
ı aT'da yüzlerce kişiden mı.ir 

kep bir grup Alman ve ftal 
sefaı Hhaneleri önı.inde nüma 
le: Y'"P<ırak muahedeJerin taıi 
ve Bulgaristanın meşru talep 
r:nir. dC' nazarı itibara alınaca 
ümidin; izhar etmişlerdir. 

l\IACARİSTANDA 

Taarruzlar tesi günü tatil olunacaktır. 
İtalya h e Temaslar 

Diğer taraftan Fransa, suDı 

Bacladı sartlarını öğrenmek üzere Roma-:s ya da müracaat etmiştir. İtalya 
'Yazan: M. z. SERTEL h~kumeti de Almanya hükumeti 

Bir Ç ok Hedefler 

Bombardıman Edildi, 

Teleki'nin Beyanatı 
Budapeşte, 20 (A.A.) - Mac 

Başvekilı Kont Tele.ki, Macar 
tansı yakınlarda ilhak edilmiş 
lan yukarı Macaristanda 30 b 

gıbi hareket ederek evveli sala-

ıki gündür İngiliz radyosu hiyetli murahhasların tayin edil· yangınlar Çıkarıldı 
Alınan hava kuvvetlerinin mesini istemiş, ve murahhasların 

Londra, 20 - İngiltere ile .~L 
manya arasında hava faalıyeti 

devam etmekte ve iki taraf bi.. 
ribirine karşı bu faaliyeti şiddet. 
lendirmektedir. 

Faşizm ve Nmizmin En Müthiş 

iki Düşmanı, Harbiye ve Bahriye 
Nazırhklarına Tayin Edildi 

zirana kadar yapılması icap 
seçımler hakkında parlament 
sorulan bir suale cevaben de 
tir ki: 

15 

ere üzerinde şimdiye ka- tayini üzerine mülakat yerinin 
Olduğundan f~klı bir tarzda, ~~ _mülakat tarihinin bildirilece
hücumlan yapmakta oldu- gını anlatmıştır. 
bildiriyor, ve bu taarruzla_ Mareşal Petain'in Nutku 

her gün biraz daha şiddetle- Mareşal Petain, bugün Fran-
~lt nihayet İngllterenin istila- sanın mütareke istemesinin sebe. 
lanırun tatbikine teşebbüs e- bini Fransız milletine radyoda 
cğini tahmin ediyor. söylediği bir hıtabe ile izah et-

harbi bitince Almanla- miştir. 
İngiltereye taarruz ederek Mareşal, evvela, Fransız hüku-
2 adalarını işgale teşebbüs metinin muhasamatın kesilmesL 
len zaten bekleniyor, ta ni talep etmesi neticesini veren 
res harbindenberi İngiliz- askeri hadiselerin bir tablosunu 

Qarp Cephesindeki kuvvetle- çizmiş ve demiştir ki: 
lasarruf ederek bu taarruza "Bu karan, kalbim sızlıyarak 
hele için hazırlanıyor. (Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

lltıdi Alman tayyarelerinin 
hücumlanna başlamış oL 
ı bu taarruzun bir mukad
Si sayılıyor. 

ispanya Gazeteleri 
lngiltereye Şiddetli ııın mı.iddet Hitlerin bu planı 

li}ıza eden İngilizler şimdi 
iŞi ciddiye aııyor, ve tehli- Hücuma Gel!tiler 

il kendi başlan üzerinde do- 3' 
~a başladığını anlamış bu- Madrid, 20 (A.A.) - Reuter: 
Orlar. Bu sebeple İngiltere_ İspanyol gazeteleri, artık bütün 
qtnrnalı bir müdafaa faaliye- bitaraflık iddialannı bertaraf e

luyor. Devletçe ve millet- derek, İngiltereye karşı şiddetli 
iiliz adalarını Alman taar- hücumlara başlamışlardır. Birçok 
~ karşı taarruz edileme?. İngiliz tebaası, icabında memle-

lc koymıya çalışıyorlar. keti terketmek üzere eşyalarını 
ideri endişeye sevkeden hazırlamaktadırlar. 

, • Alınanlann bütün Şimal Arriba gazetesi şöyle yazıyor: 
111 r.ı sahillerini ele geçirmiş "Falanjist partisi, şimdilik 

ııı' •~ alan, tayyare hücumları milleti hali sulhte idare eden po
bCl "Ollanmanın ehemmiyetini litik bir adaletten ibarettir. Fa

,. tllleğe muvaff&k olrn_alar kat harp halinde, pek muhtemel
' ~9 <lefaki taarruza bütin: 1~ kudretli bir askeri kuvvet 
46 (Sonu; Sa: 4; S~) · o tıı.~· .. \ 

\ 

' 

Nevyork, 20 - Amerikada, Avrupa siyaseti ve mu- "Bu secimler baska bir zamaı.ı 
kadderatı ile alakadar olmamak cereyanı, nazizm ve fa- tehir edilmiştir. Zira iki kolor 
şizmin son hamlesi karşısında birdenbire kati bir zaafa ve bir dağ livası seferber edilm 

bulunduğu için seçicilerin pek 
uğradı ve Amerika demokrasi cephesini kurtarmak için Hariciye Nazın Hull (Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

Almanlar .dün gece İngiltereye 
karşı yeniden hücumlar yapmıŞ-
1ardır ve anlaşılan bu hücuma -
da yüz kadar tayyare iştirak et
miş ve İngilterenin şimali şa:ki 
sahıhne bombalar atmıştır. Üç 
şehirde hasar vukua getirilmiş, 
fakat yangınlar söndürülmüştür. 
Lincolnshire eyaletinin bazı nok. 
talanna ve ayni zamanda f n(!i1-
terenin cenubuna ve ·Gal eyaleti. 
ne de bombalar atılmıştır. 

Altr sivil ölmüş, 60 kişi yara
lanmıştır. Tayyare dafi bııtarya
lan harekete geçmiş ve muhare
be tayyareleri düşmanı karşıla. 
mıya havalanmıştır. Asgari üç 
düşman tayyaresi düşüriilmuş, 
bir cok düşman tayyaresi basan 
uğratılmıştır. 

İngiliz Tayyarelerinin Taarruzu 
Dün öğleden sonra ve akşam 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri, Ami
ens ve Rouen civanndaki hava 
meydanlarına ve yerde tayyare. 
lere muvaffakıyem hücumlar 
yapmı~tır. Hangarlarda yangın
lar çıkarılmıştır. 

İngiliz Hurricane'leri yerde bu 
lu"an 50 Jıınkers tayyaresini 
mitr:ılyozlerle delik deşik etmiş
lerdir. lngiıiz pilotlarının ~anaa-

(Sonu ; Sa: 4; Sii: 6) 

en hararetli alaka ve yardımı göstermek ihtiyacını hisset- ------------------------·:.oı 
. . 1 tiğini göstermiye başladı. 

50 ltal .. 1 Faşizm ile nazizmin en müthiş yan düşmanları arasında olan ve cüm 
hur;yet partisi erkanından Stir:-

T • sun'un harbiyeye, Amerikanın ayya res 1 Avrupa işlerine mutlaka karı~a-1 
rak işlerı yoluna koymıya yardım 

D • • • • • • ı d • • etmesine hararetle taraftar olan U C U ru U Mıralay Knox'un bahriyeye tayın 
S edi!mi!leri, siyasi müşahitler ta

rdmdan bu yolda kati bir ~are.. 

H b 
ket sayılmaktadır. Mister Roose

a eş Şehirlerind e velt te Avruparun tecavüz çizme-

' 

si altında sefil bir hayat siirme-
sy anlar Büyüyor sıne raz, olmadığını defaat ile 

. . anlcıtmı§tır. 
Londra, 20 - İngılterenın Mı- Mister Roosevelt bu siyaseti-

sırı İtalya ile harbe girmiye teş- nin bütün memleket tarafından 
vik ~ttiğine dair yayılan ş~yialar tasvip olunduğunu bütün dünya. 
tekzıp olunmaktadır. Salahiyet- ya göstermek için kendi partisi 
tar mah~iller bu münasebetle di · ile Cürnhuriyet Partisini birleŞ-
yorlar kı: •irmiş bulunuyor. 

' Büyük Britan~a~ın ~lep ettiği Siyasi bir müşahit vaziyeti şu 
şey,_ Mısır_ın durust bır sure.tte şekilde tefsir ediyor: 
İngıltere ıle olan muahedesıne "Almanya, yine Amerikayı he
riayet ederek, Britanyanın Mı. saba katmamanın cezasını çek
sırdaki askeri harekatına mania mekte ve yine Amerikanın kati 
teşkil edebilecek her şeye, yine hattı hareketiyle karşılaşmakta
kemali dürüsti ile mani olması- c!ır Amerikanın Almanyaya karşı 
dır.,, alacağı cephe diktatörlük cephe-

Mısır Ba~e>cm Ali Mahir Pa- sinin yıkılmasına sebep olacaktır. 
(Sonu: Sa. 4; Sü. 5) ( Tafsilat 3ncil sayfamızdaclır ) 

Harbi Sonuna Kadar idame 
Effirecek Bir Fransız 

Hükumeti Kurulmak Ozere 
Londra, %1 - Ne\•s Chronicle'in siyasi muharriri Vemon 

Bartlet anlabyor: Burada hüküm süren kanaate eöre, Fransada 
mukavemete devam edecek ve Fransa topraklannda, Fnnsa 
mi.1stemlekelerinde Almanlarla harbi sonuna kadar idame etti. 
re~~k bir Fransız hükumeti teşekkül etmek üzeredir. Bu hükU. 
met, Fransa ordusundan, donanmasından ve hava kuvvetlerin. 
den İ!.tİ fade ederek Almanyaya teslimiyet cereyanına son vere. 
cektir. Bu hükumetin neretle ve nasıl teşekkül edeceği maliım de. 
ğildir. Nitekim Mareşal Petain hük1•metinin bu anda nerede hu. 
lunduğu anlaşılmamıştır. Fakat vaı:iyetin bu inkişafa doğru iler. 
lediği acıkça eöze çarpıyor. 

Londra~ 21 - Fransa hiıkum eti Bordeau:ıı:'nun bugün dört ke. 
re bombardıman edildiğine bakarak şehrin açık şehir tananmaaı. 
nı tt'min için Bordeaux'dan ay rılmıştrr. HilkQmetin yeni mer. 
kezi hf"nilz anlaşılmamı!ihr. Hükümet, mütareke şartlarmı anla
m.ık üzere hareket eden heyete Amiral Abrial ile General Pari. 
to'yu ilhak etmiştir. Fakat şart lann mahiyeti henü:I'! anlaşılma. 
mışbr Berlinden verilen malum a tA eöre, şartlar yarm Saint 
Quantin'de Fnınsız heyetine bil dirilttektfr. 
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Hat. Vezirin Başından Sarağını 
Aldı ve Ellerini Ba91adı 

d Salahaddinin tok gözlü. z abit: 
e hayret etti. Şirk:>h ise - Emir böyle bir t"m;r 
ınin bu fikrinden pek mem veı-medi. 
lmamakla beraber sesini çı. - O halde size bir va:;iycdm 
dı. Genç emir: var. Ümit ederim ki, bu son i!'. 

Bir ikinci istirhamrmız da. te<liğim yapılır. 
r. Şaverin huzurunuza cel- - Emir vasiyetinizin yapılma
stiyoruz. Vezirin hıyaneti m::lsI icin de bir emir verm~rli. 
nda fikrinizde ufak bir şüp- j Fakat kendisine haber vermiye 
Jlunmasını gönlümüz arzu mecburum. 

H~yır! dedi. Ben artık Ebu 
ın yüzünü bile görmek is. 
m. O, bundan sonra ancak 
a mülaki olabilir. Hemen 
bcynu vurulsun. 

koh ile Salahaddin huzur. 

r-.yın iç kapısının önünde 
et bölüğü bekliyordu 
ahaddin: 
İdam hükmü derhal t~tbik 

:leli, dedi. O zamana kadar 
resmi için toplanan ~sker 

masın. 

rkoh bölüğünün zabitini ya-
ç:ığırdı: 
Şimdi yanına lazım olanları 

averin muhafaza edildiği ye. 
t. Derhal boynunu vurdur 
ellEsini getir. 
ıbit, atına atladı. Uzak bir 
eze ile toz, duman içinde 

Joldu 
ver, müfreze ile gelen za. 

ı yanında celladı gördüğü 
an: 
- Eyyubilerin murafaalan bu 
' dedi. 
ellat vezirin başından sarığını 
. Eılerile arkasına bağlarken 
er muhafız bölüğünün kuman 
ma sordu: 
- Oğlum Kamil de ac3ba ba. 
mm uğradığı akibete mi uğ. 
or? 

~esleki Hastahk 

Ve lş Kazaları 

Sigortaları 
\nkara, 20 (Tan Muhabirin. 
ı) -· İş kazaları, mesleki has. 
ıklar ve analık sigortaları ka
n lavihasını hükumet meclise 
:mıs;ır. Bu layiha hükümleri 
~8 sayılı iş kanununa tabi iş 
!erindeki işçilerle buralarda 
ı tarifine dahil olmaksızın ça. 
ırtlan bilumum müstahdemle. 
tatbik olu ı ıcaktır. Milli mev. 
atı ile kendi işçi ve müstahdem 
me tr:min ettiği hak ve men. 
tlcr.: diğerlerine de aynen tat. 

k ve teşmil eden devletler ta
yetlndeki ecnebi işçi ve miis
hdfmler hakkında dahi hu la. 
13 hükümleri cari olacakt•r. 
Layihada. sigorta hükiim lP.:i. 
n t-.haidi, muhtelif yardım san
klnrının vaziyeti, iş kazaları si
rt2sr, sigortanın temin ettiği 
erıfaatler, tıbbi yardımların ma 
yetı ve devamı, daimi mallıli
t, tazminat prensipi, çocuklara 
rikcek tazminat, sigortadan is
ade çareleri. sıhhi murakabe, 
verenle işçilerin bu mevzuat 
hılindeki her türlü münasP.bet

rini bır esa<:a baii:hyan hüküm
r vardır. 

Deniz Bayramı Programı 
Hazırlandı 

Şaver, ölüm merhalesinin eşi
ğinde olmasaydı Suriye ordusun. 
daki intizama mutlaka hayran o. 
lurdu. Fakat artık bunu düşüne
cek halde değildi. Zabite: 

- Kamile söyleyin. Hakkı var. 
mış. Bana böyle bir şeye teşeb
büs etmemekliğimi ihtar etmiş
ti. Fakat ben Eyyubilere karşı 

besledığim tasavvurdan nedamet 
etmiyorum. İktidar öyle tatlı bir 
şeydir ki, onsuz yaşayama~d•ın. 

Eğer o da bunu tatmış olsaydı ... 
Şaverin gözlerini bağlamak is. 

terliler. Elile mani oldu. 
Yere diz çöktüğü zaman cellat: 

-- Ya Ebu Şüca! dedi. Efendi. 
me selam söyle ... 

- Efendin kim? 
- Derisitıi yüzdürerek kımhır 

i~indc öldürttüğün İbni Zerik, 
benim efendimdi. 

- Sana ne oldu ki, böyle men. 
fur bir sanat ihtiyar ettin. 

- Kendi kendime onun inti. 
kammr almayı ahdetmiştim. Al
laha şükür efendimi zulümle kat
lecleri yine ben öldürüyorum. 

Şaver cevap vermedi. Ha~ını 
öne eğerek dudakları ibadet ya • 
hut küfür olduğu anlaşılınıyan 
bir etimle mırıldanıyordu. Cellfı
dın kılıcı ensesine inerek kellesi
ni yere yuvarladı. 

(Devamı Var) 

Mütekait Jandarma 

Zabitleri Tekrar 

Vazifeye Ahnacak 
Ankara, 20 (Tan Muhabirin

den) - Jandarma subaylığından 
mütekait edilmiş olanların yeni
den istihdam edilebilecekleri hak 
kında hükumetçe bir kanı.ın ıa. 
yihası hazırlanmış ve layiha mec
lise gönderilmiştir. 

Bu layiha esaslarına göre, yeş 
haddinden dolayı tekaüt edilerek 
ihtiyata geçmiş olan janclarma 
yüzbaşı veya üstteğmenleri kad-
ro ihtiyacı dolayısile Dahiliye 
Vekalt•tince lüzum görülecek 
müddetçe istihdam olunabilecek. 
lerdir. Bu kabil kimselere tasra 
jsıdarma komutanlıklarında da. 
hi vazife verilebilecektir. 

Bu kanun 1942 senesi nihaye. 
tine keıdar cari olacaktır. 

Romanyanrn Yeni 

Propaganda 

Nazırının Beyanatı 
Rumen Propaganda Nazırlığı

nl tayin olunan Romanyanın es
ki Ankara büyük elçisi M. Stoy. 
ka memleketine dönmek üzere 
dün Ankaradan şehrimize gd. 
mi~tir. Stoyka demistir id: 

.~ - Büyük dost ;e müttefiki-

Deniz bayramı programı ikmal miz Türkiyede memleketimin mü 
mcssili o1arak bir buçuk s~ne bu

dilntı~tir. Programa göre, bir lundum. Bu müddet içinde Türk 
mmuzda sabahleyin Taksim a- mılletini çok yakından tanıdığım 

idesine çelenk konulacak, Bar- ve yüksek meziyetlerini takdir 
rus türbesi ziyaret edilecektir. imkanlarını bulduğum için fcv. 
Öğleden sonra Deniz Ticaret ı kal5.de bahtiyarım. 

1ekteb:nde diplomalar verilecek, Türk - Rumen münasebetleri. 
alirteki atölyeler ve yeni yolcu ni, iki milletin biribirlerine Y~

alonunun küşat merasimi yapı-- kın~ğl~ı _ifadv~ için dostlu~ kelı. 
ıcaktır. mesı kafı degıldir. Bu rnunase. 
Gece de bir v:ınurda zivafet ve. betler son derece deı;jn ... samimi
lccektir. yet içinde inkişaf etmekte, g!t. 

tikçe daha ziyade kuvvetlenmek.. 
---o--

Bir Evin Çatısı Çöktü 
Bt:!yoğlunda Çukurcumıda Al. 

ıpatlar sokağında Dursun oğlu 
lüseyine ait evin çatısı dün ak. 
am ani olarak çökmüştür, Ev
e bulunan misafirlerden Kasım. 
ıa~da ıa. numaralı evıie oturan 
,feJımı-t İhsan muhtelif yerlf?rin
len tehlikeli surette yaralanmıŞ
ır. Yaralı hastahaneye kaldırıl. 
.. tahkikata baflanmıım. 

tedir." 
Eski elçi, Türk • Rumen itti. 

fakı hakkında da şu sözleri söy. 
!emiştir: · 

" - Aramızdaki ittüakm ve bir 
liğin istikbalde ~aha fazla kuv. 
vetle;ıec('ğine ve Balkan suthünü 
muhafaza yolundaki sarsılmaz 
tesirini daima göstereceğine şüp_ 
hem yoktur. İttifakımız salhün 
emrindedir. BaTh:anlarda sulhün 
41evam edeceii kanaatindeyim." 

21. t. !MO 

Dün sabah ekspresle Balka11lardan gele11 Polonyalı muhacirler ve iki İ11giliz profesörü Sirkeci garında ... 

istila Edi!en Yerlerde 
Talebemizin Vaziyeti 

HUBUBAT 
Fiyatları 

Düşüyor 

30 Kişiyi Dolandıran 
Bir Adam Tutu du 

Stokholm Konsolosumuz Hasan Nuri dünkü Konvan
siyonel trenilc mezunen şehrimize gelmiştir. 

Üç dört senedenberi İstanbulda ve taşrada 30 dan faz• 
la adam dolandıran Manastırlı Remzi yak~l:µı..,._T\'ll~tır. 

;···· ....... ····----· ....... -. ._. .. _ ..... 
Ekmek Sert 
Buğdaydan 
Yapdacak 

Elde mevcut buğday sto
kumuzun kısmı azamını sert 

1 

buğday teşkil ettiği ve yakın
da çıkacak olan yeni mahsul-

e 1 T · · 

1 
le bu stok miktarının daha ar-u gar acırı v v 

tacagı anlaşıldıgından sert 
Konsolos, Sirkeci garında bek. i buğdayın istihlaki zarureti hn

leşen talebe ailelerine şunları soy ! sıl olmuştur. Bunun için. Ti
lemiştir: ı caret Vekaleti, İstanbul, İz. 
"- Bu defa Bcrlinden gc<:er. , mir, Antalya. Mersin ve Ada

ken, Almanyanın Fransada işgal f na gibi büyük istihlak mer. 
ettiği y<:rlerle muhabere temin : kezlerine münhasıran sert 
cdilcliğini, talebelerimiz için en. f buğciay verilmesi için Toprak 
dişcyi mucip olacak bir hal nıcv.. Mahsulleri Ofisine icap eden 
cut olmadığını, iyi bir vaziyette emri vermek üzeredir. Sert 
bulunduklarını, bunların yakın. buğdayla yumuşak buğday 
da memlekete avdctlcri miimkün arasında, gıda bakımından 
olacağını öğrendim." hiç bir fark yoktur. Yalnız 

Fı-ansa ve Belçikadaki talebe- renk bakımından sert buğday 
!erimizin avdetlerinin gecikmesi, ekmeği daha fazla esmer gö-
bütiin nakil vasıtalarının askeri :ı:iikmektedir. Ekmeklerin 
idare emrine tahsis olunmas•ndan miinhasıran sert buğdaydan 
ileri gelmektedir. imali. narh üzerinde, şimdL 

lik hiç bir değişikliği mucip 
Hatta bu yüzden Almanyada olmıyacaktır. 

bile halk tren seyahati yapmakta KÖMÜR FİYATLARI 
çok güçlüğe uğramakta ve Avru
p.ı trenlerile yolcu götüren cia
hili trenlerin seferleri bir ~ok is. 
tasyonlarda fazla bekletilmek te. 
siri le sekiz gün kadar uzamakta. 
dır:· 

GEI,ENLER 

Etihank. İstanbulda satlfa
cak kömür fiyatlarını tesbit 
ederek a 1akadarlara bildir
miştir. Banka mürakıplarm

dan Rasim de bu fiyatlar üze
rinde Belediye ile temas için 
şehrimize gelmi~tir. ................................................ 

Yun~ 150 · ..... __ .. _ =ı 
1 K ~ N. b ti • il 

Bin Kilo Sert ! ar IS e erı i 
Buğday Satıldı 1 Hal~~ llCin i 

Muht.~lif _m.ınta~alarda yeni il . Edıhyor 
malısulun ıstıhsalı başlamıştır. 

1
• Ticaret Vekili Nazmi Top. 

Ge(•en sen~den kalan stoklarla çuoğlu, dün, Başkontrolör-
beraJ:;er mıktarı artrnrya başla- lükte tetkikatma devam etr.ıiş 
m;.ş olan bir çok maddelerin fi. ve bazı tacirlerle görüşmüş.. 
y3tJarı üzerinde az çok düşüklük tür. Vekil; akşam Ömer Abid 
görülmektedir. • haıımda Fiyat Tesbit ve Mu. 

Blitit. hububat cinslerine göre i rakabe komisyonunun toptan 
kilo bı:tJna 10 • 30 para arasında 1 ve perakende satışlar için tüc

i daha •ct:za satı1maktadrr. Yuna-

1
. cara bırakılacak kar nisbetJe. 

: nistaM kilosu dört kuruştan yüz rine dair tesbit ettiği rakkam-
i elli bin kilo sert buğday satılmış. lar üzerinde de tetkikler ) a-
İ trr . .Arpa, çavdar ve yulaf fiyat. prırak bu nisbetlcrden bir kıs-
: laTJ da ,gev~ektir. Pirinçlerin mev mını tadil ve diğerlerini ka. 

cu~ stoklarile beraber bu seneki bul etmiştir. Toplantıya Vali 
randımanın fazlalı~ı ,fo.layrsile de iştirak etmiştir. Kabul e-
cinslerine ~öre kiloda üç kııruşa a;Jen nisbetlerin ilan edilme-

l ka.-Jar düşüklük olmuştur. j si b{'klenmektedir. 
Kuru fasulya ihracatı durduğu ROi.\1.ı\NYAYA S.ı\TIL.ı\CAK 

iç:n fiyatlar on kuruşa kadar in- TİFTİKLER 
mi<::tir. Nohut, mercimek fıy:ıt1a. Romanyaya satılacak ya. 
rında da kilo b~STna bir kuruş pak ve tiitiklerin üç ay iı<inde 

1 tenenül vardır. Yalnız bazr ıhı a_ tc slimi şart konulmuştur. Bu 

cat maddelerinin, talepler :ırtmı~ 
o1duğu için fiyatları yükselmiş-

! 
tiı- Y.:pal< ve tiftik kilo ba:~ır.a 
10 _ 20 kuruş yükselmiştir. Ipek 

ı kczasınrn kilosu 13.5 liradan 15 

liraya fırlamıştır. Nebati yaglara 
çok talip bulunduğu için fiıatlar 
tutkundur. Esasen nebati yağ 
sto:dO?nmız da yeni mahsule ka
dar iht:yacımıza kifayet t'ı.lecek 

mıktarcl.ıdır. 

m~ksatla birlik dün iki top
lantı yaparak tevziatın son 
şeklini kararlaştırmıştır. Ve
kalet, birliğin daha faal ol. 
masını temin maksadile ev
velce Ziraat Bankasına bıra. 
kılan yapak mübayaat ve ih. 
ı ac::lt işlerinin birlik tarafın. 
dan yapılmasını muvafık gör
mfü~l ür. 

··-······ .. -·-----·· ........... .._....._ .. 
İçkili Lokantalara 

Manashrlı RE-1ıızi 

Aslen Manastırlı olup Be~ik
taşta Dibekçi Kamil sokağında o .. 
turan Remzi en son olarak J3e• 
yazıtta Pertevpaşa sokağında otıl 
ran Hılmiyi ticaret borsasına rne• 
mur yapacağmı vaadederek 1331 
Sirkecıde kolonyacı Şevki ile or· 
tak ofacağından bahsederek 2501 

Alemdar Sıhhat yurdu doktorJıı• 
rından Süleymanın 160, Ba1ıke· 
sirde Salibin çocuklarını m8kte· 
be yazdıracağından bahisle 200 
lira do1andırmıştır. 

Remzl ayni zamanda Eyliplii 
Halıt gibi bir çok kadınlara cııı 
musallat olmuş bir hayli e~-ya ve 
müceyherat aşırmıştır. 

Bir gün Remzi Sıhhat yurdtJ• 
na bir hasta çocuk getirmiş ,,e 

1 hastanın Anadolulu çok zcngill 
1 ve kibar bir aileye mensup oldıl• 
ğunu söylemiş, ve çocuğun rnctıl" 
leketinden para gelinciye kadıt~ 
h::ıstc hanenin biraz para verınesı 
lazrm geJdiğine onları ikna eıı:ni; 
ve 160 lirayı aldıktan sonra co
cukla beraber ortadan kaybol· 
muştur. Remzi bugün adliye)" 
verilecektir. 

Dün de Avrupa trenlerıle böy
le seyahatleri yarıda kalmış altı 
İngiliz. üç Fransız yolcu Atına. 
dan gelmiştir. İngilizler arasın
da üç profesör de vardır. Bun
lardan başka İtalyadan ayrı1mı. 
ya mfcbur olan Polonyalı Ynhu
dilel'dcn 42 kişilik bir muhacir 
kafilesi dünkü konvansiy·Jn~lin 

getırdiği yolcular arasındadır. 

Tevkif Edilen 

Limon Taciri 
İç piyasalardaki faaliyet arttı

ğı halde ihracat faaliyeti gcvse- Ait Tarifeler Romanyaya Giden 
Heyetimiz Bugün Geliyol' m;.~1ir. Dün Macaristan, Roman

Fiyat murakabe komisyonu em ya, 't unanistan, Amerika ve Slo. 
tianın tesbit edilen fiyatlarla sa- v.ıkyaya otuz iki bin liralık mal 
tılıp satılmadığını kontrole başla. gönc.lı;>rilmiştir. Yalnız Amerika. 
mı1t;r. Bu meyanda limon fivat- dan b:ızı talepler gelmiş ve Ame-

İçkili lokantalara ait tarifeler, ı R .1 . t .. aJcef~ .. . . • .. . omanya ı c tıcare muz 
dun bcledıye daımı encumenınce leri için Bükreşe giden Türk JlC-
tasdik edilmiştir. Encümen ik- yeti bugün vapurla şehrimize ş'V" 

BULGAR MÜMESSİLİ . . rikava dört bin dört Srüz lmılık 
tısat müdürlüğünün hazırl;ımış d~t edecektir. 

Bulgaristanm kağıt ve cam sa
nayii n:ümessillerinden Alkalay 
da p'yasamızla temas için ı,;dmiş
tir. 

Fransızlara Kiralanan 

ları da kontra1 edilmıştır. Dü.11- si~al:;ı yağ1 gönderilmiştir. P.o- olduğu tarifelere, içki ile beraber 
kü gün memurlar mevcut bes li- ı manya zeytin almakta devam et- 1 meze de verilfllesi esasını ilave 
mon tüccarını kontrol ettikleri liğinden dün bu memlekete yi.iz 1 edC'rek tasdik etmiştir. Bugün 
zaman bunlardan dördünde li- bin kilodan .fazla zeytin göncleriL kaymakamlar, lokantacılar ceıni. 
mo11 bulunmadığını görmüşler, miştir. y~ti murahhası, belediye iktısat 
İlya Karakaş isimli tilccarın da müdürü ve belediye reis muavini 

Vapurlarımız limon-ı fazla fiyat istediğini tcs-- Pasif Korunma Lutfi Aksoydan ibaret olan I·-o. 

Evvelce Fransızlara kiralanmış b:t etmişlerdir. Ek• I • Ş • misyon toplanarak Kadıköy ve 
olan vapurlarımızdan henüz bir Dün dördüncü asliye ceza mah ip eri eflerıne Beyoğlu kazalarındaki ;çkili lo-

haber alı:r.amamıştır. A_Y :başın.da 1 keıncsindc duruşması yapılan İl- Vesı·ka Ver·ııd•ı karı.taları sınıflandıracaklardır. 
bunların hemen hepsınm kıra 
müddeti esasen bitece<$i cihetle 1 ya Karakaş, limonun sandığını 9 * Floryada yeni yapılan gazi. 
bu vapurlarımızın tem~uz bida. lirayı aldığını söylemiştir. İtfaiye Müdürlüğü ilk kurslar- no ile plajlar, dün 32601 liraya. 
yetinde limanımıza dönmesi bek- Mahkeme, hal fiyatının sorul. da itfaiyede talim gören 496 pa. iki St'ne müddetle müteahhide i. 
lenınektedir. masır>::ı ve s"uçlunun tevkifine ka- sif korunma ckipi sefi ile 3600 d<' hale edilmiştir, Plajlar geçen se 

rar vermiştir. ekip neferine vesika vermistir. 
--<>-- / Yeni kursların talimlerine 4 'Tem ne 19 bin liraya ihale edilmiş, bu 

Dahl.)ı'ye Vekı"lı" Btı!?'u··n *Koyunlarını kendi ma::ırlıra- d sene de gazino dahil oldugvu hal. ~ muz an itibaren başlanacaktır. 
Şehrimize Geliyor sma sok! ukları için çoban Cevat. o de 23 biıı lira tahmin edilmişti. 

. "'" Be9lktaf ilk Okullarındaki '{o 
11
, 

Çocuklara Yardım Cemiyeti ı:te 1 ' ô· , 
(!inden: Niuımnamemizin 6 ncı ıtı8 

des! mucibince 20 Haziran 1940 ~ 
martesi günü saat 14 de heyeti uJJlce' 
miye toplantısı icra kılınacağından ı.1 

ıniyet ve şubelere mukayyet ~ı:ı;Jli 
Be.,iktaş Cümhuriyet Halk Partisi 1' 
nnSlnda bulunmaları. ~ 

------------- 1'0 . 
EVL r: N M E - Tarsus gazeteler ıô' 

yii Tahir Altınoluk ile Bayan Vıılı . 
Işın'ın evlenme merasimi diln Tar~, 
taki evlerinde yapılmıştır. KutlU 
~un. ~ 

lrlii·W 
Bugunku Program: 

la Aliyi Kağıthanede mavzerle * Anadolu sahillerine cereyan 
Ankara, 20 (TAN) - Dahiliye vurup öldüren Talha oğlu Sahan Aktarma Suretilc Geçecek 12.30 Program 

V k ·ı· b • verP.n beş ana kablodan Saray- 12 3 ."' 
e .ı ı. u akşam saat 19.25 te hııkkmda birinci ağır ceza mah- Benzin ve Müştakkah " Ajans haberleri 

k Ik t 1 1. t b l h k t burnu üe Salacık arasmdaki kab. 12.50 .. 'luhtelı"! r,arkılar (Pl.' a an ren e s an u a ar<:> c kemcsindc yapılan duruşma bit- " ~ 
etmiştir. İtalya, Şili ve İrak sefir. mi!?tir. Ankara, ,O (TAN) - Kom~u lonun, vapurların demir atmasın. 13.30 Karışık program (PJ.). 

1 · , · 
1 

1 
1 

memle.i{etlerln hariçten mübayaa dan dolayı son zamanlarda fazla ıs.oo Program ,. 
erı Ge aynı tren e stanbu a git. Mahkeme Şabanı idama rn&h. k •ı<l •' . l a· etti ]eri petrol, benzin ve müş. aşındığ- anlaşıldığmdn Elektrik 18.05 Uvertiirler, senfonik ph•' 
mış e-r ır. kum etmiştir. Fakat ha'dı"sede talı kl ı · · <l ta - arının mem eketımız en ak. idaresi bu kabloyu esaslı surette 18.30 Karışık program (Pi.> 

rik görüldüğünden ceza 24 sene tarma suıetile geçirilmesine mü- tamir etmiye karar vermiştir. l!l.10 Alaturka miiz.ik 

Birbirlerini Yaralamışlar! ağ;r hapse tahvil edilmiştir. s:ıade edilmesi hakkındaki ka- Kablonun tamiri 20 gün kadar 19.45 Ajans haberleri. * Pangaltı postahanesinden rarname Vekiller Heyetine':! ta.cı. devam edecektir. Elektrik idaresi 20.00 Alaturka müzik Haliç Fenerinde Salmatom
ruk caddesinde oturan Feride ile 
komşusu Hanife arasında geçim_ 
sizlik yüzünden çıkan bir kavga
da her iltisi de biribirlerini bı
çakla muhtelif verlerinden va
ralamışlardır. 

bir m!ktar para ihtilas etmekten dik olunmuştur. Kararnamede, bu müddet zarfında Anadolu ya- 20
·
3° Konuşma 

20.45 Fasıl heyeti 
suçlu Şadi Karapınarm birinci a- bu şekilde aktarm1 surettle ge. kasının elektriksiz kalmaması i-
ğır ceza mahkemesinde yapılan çirilen bu mevaddı.ft. 15 günden çin icap eden tedbirleri almı~tır. 
duruşm&ı:;ı neticelenmiştir. Şadi fazla memleketimizde kaldığı tak Tamirat munhasıran Türk ışçi1er 
Karapınar beş sene ağır hapse dirde musadere edilcce~·\ hakkın. ve Tüı!< mühendisleri tarafından 
JMhk\ım edilmişti&. Uda bir btiJlÜID Tardır. yap1ı.eakt1r. 

?l.10 Konıışma 

21.30 Kilçlik orkestra 
22.30 Ajanıı haberleri 
22.!iO Cazband (Pi.) 
... T-.id ....... 
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Müphem Bir Vaziyet 

Yazan: 0. Rıza DOGRUL 

B iiyiik hadiselere tekaddiim 
eden sıraları. E'k<ıcri~·etle 

ılcrin hir miiphcnı;~·ct lrn(1lar. 
Hii~·iik hadiseleri, hiiyiik karar. 
lar doğurduğu i(n bu kararları 
\'ermek me,·kiinde bulunanlar, 
karar vermelerine rağmen. kara. 
ı·ın ne\'İ '\'e mahiyetine ~öre he. 
\ccan veya endi~<' içindedirlrr. 
f'akat im heyecan \'C en ·Jısc. im. 
ıırı verenlere miinhasn değ"ldir. 

'{arar ile aHikadar olanların hep. 
ine şamildir. Ve herkesin verilen 

Hwa verilecek kararlar hakkm. 
l~ıki göı·ii~ V(' du:nı~u hirhirin. 
·len a~·rı olahil<>c"e-' icin ortalığı 
lıulanıklık kaplar. Bilhassa hu 
kararlar, hii~·iik, g-eniş ıncscleJe. 
te taalJ(ık edince vaziyet hüshii. 
lün karışır ve miiphcmiyet irin
den cıkılamıyacak bir mahiyet a. 
la bilir. 

F'ransanın Vaziyeti : 

B ugünkü Fransanın vaz;yeti · 
bu merkezdedir. Fransa 

tnütareke sartlarını anlamak icin 
1\urahhaslarını yola çıkardı. Mu. 
~ahhaslar gittiler ve bugün mii.

1 lareke şartlarına vakıf oldular. 

TAN 

:/1. 

3 = 

Kunduralann 

Ne Su~u \ıar ? 
l'azan: El. FEL 

Kundura boyacı ı bir , 

hını var. 
Gecen gün neşesu görclii 
- Ne var ne yolg! İ§lcr 

gidiyor?. Diye sordum. 
- Tat~ız gidiyoı:, bey! ~ 

Kriz ,·ar! 
- Ayol! Kundu'l'a boya ' 

c:a krizi olur mu? Bunun ke 
beş kuruş. Dedim. 

- Mesele parada:değil! H 
keyfi yerinde dc~il ki; kund 
sının horasmı dii-.iin~iin. B 
i~ kndar krizi belli eden i~ . 
tur. Dedi. 

Fazla miinakaşa etmedim. 
kat ondan a~·rılır ayrılmaz 
geldiğimin bir suratına, hi 
kundurasına baktnn. Hakik 
nescsiz suratlarla. boyasız 'k 
du~aları a;-.·ni yerde ve biribi 
muvazi olarak gfudüm. 

Peki amma -laf aramızd 
ne oluyoruz kuzmn! Neden r 
relerimiz uzadı '\'e ~·üziimü: 
hatları mağmumla~tı? Anh 
ruın. Bana diin~·a ahvalini ,. 
lcrmek istiyorsunuz. Bütiin sc 
patileriınize rağmen Fraı 

buhranının tasaları bize mi d 
1 

Fakat bu hadiseyi dahi türli.i j 
lüı:Iü dedikodular, birbirini nak
teden haberler kucaklıyor ve 
lllurahhasların gidip gitmedikle. 
~i üzerinde türlü türlü şayialar 
beşrolunuyor. 

I ngilterede son defa yeniden bir buçuk milyon kişi silah alhna alınmış ve bunların ~·etiştirilmesine başlanmıştır. Harbiye Naznı Eden, yakında daha bir çok 
sınıfların silah altına davet edileceklerini söylemiştir. Bu resimde, talim gören acemi efrada, bomba atmanın usulleri (iğretilirken görüyoruz .. 

tü? 
Milletlerin hayatında bö 

iniş çıkışlar, gölgeli güneşli g• 
ler ve niha;yet galebe ve mağ 
biyetler daima kaydedilmiştir 

IIadise, mühim ve büyük, tc. 
lideri de çok derin olduğu için 
\ı_ı vaziyeti mazur görmek lazım. 

Roosevelt'in Siyasi Sürprizi: Son Harp 

Cır. 
Fakat Mareşal Petain'in dün 

~d;yo ile söylediği bir hitabe, 
ll'tansanın mütareke yapmak 
fıtıccburiyetinde olduğunu açıkça 
-tılatıyor. Mareşale göre, asker 
e si1ah azlığı bunu icap ettir
ektedir. 

iki Cümhuriyetçi 
Hükômete Alındı 

Vaziyetini 

Gösterir 

1 Harita 
l\Ianşal "Fransanrn sefaha. 

... ~ dalarak feragat hissini kör
hnek yiizünden talihsizliğe uğ. 
tadığını" anlatmakla çok acı bir 

ı.ı ~kikati Fransanm yüziinc vur
lls ve Fransanın felaketten kur. 

' ıl~ak icin hanJ?i (arafınt kuv. 
tlendir~ceğine de işaret etmiş. 

• t 

· ~hitatın Sebepleri : 

B !r millette "feragat hissinin 
körlenmesi" en büyük fa

i.i Ildır. Bu hissin körlenmesi yü. 
ıı 1tıden millet kısırlaşır ve ana. 
ıe <;ocuk doğurmayı ~ekilmez bir 

4k tanrmağa başlar. Nüfusun bu 
1tden düşmesi, memleketin 
ıhran hengamında kafi asker 

jJl ltnamasına sebep olur. Bele 
ıı• katarının geceyi gündüze ka. 
; tak çahştıkları sırada mesaiyi 

8t hdit etmek sefahatine düşmek 
si kari derecede silah yetiştir. 
j~ llıck, kafi derecede tayyare ve 
o- ~k yapmıyarak yalnız biiyük 
l· et pesinde ko~mak, feragat 
f' ~İnin körlendiğ:ni ve sefahat 

Amerikadaki 
Müstemlekelerin 

Satın Ahnması 
İsteniyor 

Vaşigton, 20' - Mister 
Roosevelt, bugün siyasi ha
yatının en büyük sürprizini 
yaparak cümhuriyet partisi
ne mensup iki kişiyi hüku
metine almıştır. 
Buanlrın biri Harbiye Nazırlı. 

ğına tayin olunan Stimson, diğe. 
ri Bahriyeye tayin olunan Strank 
Knoy'dur. 

\ ~ 
p 

hunun hiikiim siirdüğiinü isbat 
~il en kati delildir. Zengin sı. 
~l\rın yalnız kendi kazancları. 
~İlşün~rck milli endi~cyi ihmal 

Stimson. Hoover'in Cümhurre. 
isliği sırasında Hariciye Nazırı 
idi. Kendisi infirat siyaseti aleyh 
tarıdır ve birkac gün önce mih
verin diktatörlüğüne karşı İngil. 
tereye tam müzaherette bulunul. 
masmt istemi~ti. 

Mister Knoy ise, geçen intiha. 
hatta Cümhurreisi muavinliği 

namzedi idi. 

s oıı Alman tebliğine göre, Alman kıtaları Brest ve Nanlc li
manları He Lion şehrini işgal etmişlerdir. Alman ileri koL 

\arının Lion'a girdiklerini Fransız tebliği de teyit etmektedjr,. 

t 'lı<'lcri de a'\-•ni neticeye varan 
} . 
başka hastalıktır. 

e• \rllreşal Petain. hunhnr anlat. 
<J~ kla muazzam bir milletin na. 

düştiiğünii, inhitat çukuruna, 
tıı de yimıi bes yıl gihi bir za. 

11 ·~ için.de, nasıl yuvarlandığını 

11• ~tmıs oluyor. 
f b ~ • 
• d· ers cok acıdır. Fakat öğrcn'L 
.... \o , .. 

oJ' ~e ve ezbcrlcnmeğe değer bir 
\I t1'1 <ld 'd" crJ '=- ersı ır. 

ıı" 
11i· Diik ele 'Vindsor 

liakkmdaki Haberler 

Ayanın muvafakati üzerine bu 
iki zat vazifeye başlıyacaklnr ve 
Roosevelfin tasavvur ettiği koa
fü;vrm tahakkuk edecPktir. 

·Hariciye Nazırının Bc~;anntı 
Hariciye Nazırı Mister Hull de ı 

bu.gün infirat aleyhinde bc:ıya. 
ncıtta bulunmuş. Amerikanın ta. 
rihi mevkiini bu siy::ısete bor"lu 
olmad1&mı ve Amerikanın dik. 
tııtörlüklerle miicadele mechtıri. 
yC'tinde h•ıl11ndı1iinu sö,·1em'ştir. 

nuıı . bilhassa deın:ştir U: 
''Amerikan millet ıı;n ıiııiınde 

hirbir imtih::ın bu~iin •.ii 1.-:-ırl:ır 
h:."·ati bir rrı<ılıiyet arz~ı Jll nı;o;;fr 

dl ~tı.dr~, 20 (A:A.) -:---- D~c. ~e ı Mi:li istikrnıın/z. k1vm ·tli !Y'iı~s
. dsor un te\'kıf edılmesı ıçın scscle?'ımiz, daha simdıd"n dun-

P.Mı~F~ 't·""""~'-"""" s ı- ·ıd· ... · b .. ı b' 1 ol' ~e.~·ı .. ıg~. "'!.~ya oy P. ı_r Ş:· ı yanın bu kadar büyiik bir kı .r.11-
r:!uşunuldugu hakkındakı gu- nı iha1a ('{}en me•rnlomtrnın tch
lddiada zerre kadar hakikat 1 dıdinden masun de~ildir B ıl!i.in. 

~dığı bu akşam Lon.drada ler bc<:c>r•vct irin karanlıktır. 

S"lllntc Ceplı~sinde hiiyiik Alman taarruzu başladıktan sonra 
ha,·a bombardımanlarına maruz kalan Merkezi Fransa 

liehirlcrinden birisinin harap nıahallelerL 

1ııf• 

t'ilmektedir. Curdell.Hull, Birle~ik Arııenkn 
tarihinin dünyanın di.~er kısım- nııılzcmcyi. Fransızların nıülare

llllen Kabinesinin İstifası Jarındnn tecerriit ve inf'r:ıt nı~ti- k0 muzakeratının neticesini hclt-
1 ı cesi olmadığını ve bu .-!Serin ııı- lernrden İng"lizlere teslim etme. 

Do~tu Dcği firat kinde devam cdebllec:::ğ;ni teri 1çin fabrikatörlerle anlaşma-
-titreş 20 (A_:A:) - .. Ra_clo_r 

1 
düsiinınek kadar bıivük bir cin- lar yupılmaktadrr. 

s •. _ Humen hukum~tımn ıstı. net. claın·ı·aca.~mı kayd131fikfon 1 Fransa, Hispano - Suiza tip'n 
lıgıne dair fena nıyetle ya. l"k · · ·l kt ı 1 

• • • •• ı · · · l" soı~ra tcıı ı ·cnın ııenıs em~ e o - dekı en ıvı motor erınıl' ıma ı 

•Şayiaları yalanlam.ıktaciır. duğuna işaret etm"ştir. !hakkını Birleşik Amerikaya ter-

\Jruguay - AJmanya 
i\1 ünasebatı 

~ork, 20 (A.A.) - Nev
l'ımes gazetesinin Mon~evi. 
~Uhabirinin bildirdiğine gö
lrnanya, eğer Uruguaf'daki 
Part'si liderlerinden herhan 
~-İsi nefyedilirse, Urugu::ı.y İ
~ ll1omatik münasebetlerini 

kie tehdit evlf'mistir. 

l\l üdafaa Tahsisatı ketmiştir. 

Ayan meclisi bugün 1,770 mil- Avrupalıların Anıerikadaki 
yon .dolarlık müdafaa tahsisatını Müstemlekeleri Meselesi 
kabul etmiştir. 

Siparişler Derhal İngilizlere 
Devredildi 

Avrupa devletlerinin yeni dün 
yadaki arazilerinin mukadderatı 
hakkında müzakerelerde bulur. 

Mcırgantahau, Fransızlarla ak. mak üzere Havana'da aktediit .. 
ted'j"'n techizat mukavelelerinin cek olan Amerikalılar İttihadı h: 
~imdiden İngilizlere devreuildiği-ı timaına intizaren Amerika Pa;. 
ni matbuata bildirmiştir. Iamentosunun Hariciye enci.ime. 

Mııkııw~lPvP mrnıllRk hilriimle ni Avrıınalıların Amcrikadak, 

:ırazilerinin muslihane vasıtalaı. 
la veyahut para ile satın alma~ 
suretile terk ve feragati temin et 
mesi için Reisicümhur Roosevelte 
salahiyet verilmesine matuf tek. 
lif; müsait surette karşılamıştır. 
Beşinci Kolon'a Kar~ı Tedbirler 

Londra, 20 (A.A.) - Reuter: 
Cenubi Amerikanın Şark sa!'ıille
rinde yapmakta olduğu bir seya
hat esnasında 10.000 tonluk A
merikan kruvazörü, dün Monte. 
videoya gelmiştir. 

Nevyork Times gazetesi !5ayanı 
itimat şayialara istinaden, Quin. 
ey kruvazörünün. Alman Beşinci 
Kolon 'unun faaliyetine karşı ha. 
zı Cenubi Amerika memleketle
rini korumak için seyahate çık
mış oldu_ğt.mu yazmaktadır. 

Polonyalılar 
Harbe Devama 
Karar Verdi 

Fransa Harbinde Polonyalıların Gösterdiği 

Kahramanlıklardan Sitayişle Bahsediliyor 
Fransada bir mahal, 20 (A.A.) - Polonya ajansı bil

diriyor: Polonya hükumeti Almanyaya karşı harbe deva
ma karar vermiştir. Polonya ordusunun Fransa meydan 
muharebesine iştirak etmiş olan müfrezeleri en yakın İn
giliz kumandanlıklarına müracaat emrini almıştır. 
Polonyalıların Kah.raınanhklnn ı--

Bern, 20 (A.A.) - Havas: Dl.in S OVYETLER 
öğleden sonra Bale mıntakasında 
topçu ateşi çok şiddetli olmuştur. 
Ateş peyderpey azalarak saat 14 
t~ tamamen durmuştur. O saat
tenberı sükunet vardır. 

Finlandadan 
Yeni Talepte 
Bulunacakmış 
Bern, 20 (A.A.) - Havas: 
Son . günlerde Baltık memle. 

ketlerine giren Sovyet krtaatı 
mevcudu, Natinoal Zeitung ga,_ 
zetesinin Stokholmden aldığı ha_ 
b<.>rlerc göre 400 bin olarak talı. 
ınin edilmektedir. 
Diğer taraftan. Sovyetler Bir. 

liğinin yakında Finlandadan ye. 
ni isteklerde bulunacai!ından 
korkulmaktadır. 

• 

Gerçi kaderi kaderimize ha 
olan milletlerin aktbctleriyle 
lakadar olmamamıza imkan Y' 
tur. Lakin' üzerinde yaşadığın 
toprağın ve gölgesinde büyiidiı 
ınüz bayrağın sonuna kadar rr 
dafaasına karar verdikten son 
artık asık çehre ve boyasız ko 
dura ile gezmekte ne mana va 

l\Iilli Mücadelenin ilk giinle 
ni, hatta sondan bir evvelki giı 
lerini hatırlıyanlar bugünkü h 
diseleri daha biiyiik bir itimat 
itidal ile karşılıyabili.rlcr. 

Bu arada: 
- Ben demedim mi idi? Di 

keramet, kehanet ve dirayet g' 
terenler de yok değil! Hadiscl 
rin bugünkii inkişaf tarzını t' 

,,.-elden tahmin ci.miş olanlar 
zekalarına. dirayctlerine ve ile 
yi göriişlerine J1ayranız. Lak 
onlar da buna mukabil itiraf e 
melidirler ki; bu kerametleri Yl 
7Ük oyununda fincan açmadal 
muvaHakıyet gibi sadece tesadt 
iidir. Bir memleketin politika 
fincan oyunu gibi tesadiif vcy 
intuition denilen miikaşefe il 
ta:..-in edilemez. 

Bugün, iddiasının tahakkuk et 
fiğini görenler, bize bu isabetle 
rindcki şaşmaz usulü izah edeb 
lirler mi acaba? 

Böylelerinin hususiyetleri ha 
diseleri keşfedi~te değil, yapılan 
beğenmemektedir. Şöyle olmas 
da böyle olsa idi onlar yinC! 

- Ben demedim mi idi? Div' 
~ünün birinde bir aksilik çıkıncı 
iddia)'"l dirayet ederlerdi. 

Nasrettin Hoca bir nksam yor. 
gun argın e\'e döndiiğii sırada ka 
rısını kaşları çatık ve suratı asık 
görmüş: 

Bu sabah İsviçre hududuna 
muvasalat eden Fransrz subayla
rı, 2000 Polonyalı askerin kah. 
ramanlık ve feragatları h:ıkk 1n
da heyecanlı sahneler anlatıyor. 
1ar. Ba Polonyalılar İsviçre hu. 
dudu yakınındaki Char~uemot 
civarında sivillerin geçmes;ne 
imkan verecek setir hareketleri. 
le kendilerini istiyerek feda et
mi~lerdir. Polonyalılar Fransaya 
yurtlarının intikamını almak için 
gelclıklC'rini söyliyerek geri çe
kılm€'ktcn imtina eylemişlC'!r, Mii. 

leakıbcn Alman t:mklarma hi.~
cum C'derek benzin dolu şışelC'rlf? 
bu tankları yakmışlardır. Bunlcır. 
dan ekserisi bu harekat esnasın. 
da ölmüştür. 

- Yahu! Nen ''ar? Keyifsizı 
göriinii~·orsun! Yorgun argın e\e 
geldiğim zaman beni böyle mi 
karşılamahsın? Diye serzellis et· Moskova, 20 (A.A.) - D. N. B. . K 
rnış, arısı: 

bildiriyor: Sovyetler Birliğinin _ AJlah Allah! Elbette bir St'. 

Bern. 20 <A.A.) - Geçen ge. 
ce. yanldrında 7800 beygir bulu. 
nan 16 bin Polonyalı ve 12 bin 
Fransızdan müteşekkil 28 bin 
kisilik müttefik kıtaatın Saint • 
Usannc yakınında hududu ~Ç

t'klcri resmen bildirilmektej\r. 

Finlandadan 12 Mart sulh mua. bebi var. Komşulardan birinin 
hedesi çerçevesini aşan yeni me. 
talibatta bulunduğuna dair ya. 
hancı memleketlerde yayılan ha.. 
herler burada teyit edilmemekte. 

Holaındanın 

Vaziyeti 
Londra. 20 (A.A.) - Holanda 

Hariciye Nazırı Van Kleffens, 
Holandanın hakiki vaziyetinin 
ne olduğu hakkında Times gaze
tesine yazdığı mektupta şunları 
yazmaktadır: 

''Holanda hükumeti Almanya. 
ya karşı hiç bir mutavaat hare. 
i-;etinde bulunmamıştır. Hadisat 
şöyle cereyan etmiştir: Şimaldeki 
ve bilahare Cenuptaki orduların 
kumandanları, kısa ve kahraman 
ca bir mücadeleden sonra muka
vemete devam etmenin, gerek 
Holanda. gerekse müttefikler 
noktasından, sivil halkın çekece. 
ği istıraplarla kabili telif olamı_ 
y;:ıcağını gördükten sonradır ki 
silahlarını terkdmislerdir. 

dir. 

Burada Finlanda ticaret heye. 
tinin halihazırda Moskova harici 
ticaret komiserile müzakerede 

bulunduğuna ve müzakerata da 
çok müsbet bir şekilde devam e. 
dildiğine işaret edilmektedir. 

• 
Sabık Litvanya Reisicümhuru 

Voldemaras, bu günlerde Litvan. 

yaya dönmüş ve tevkil edilmiş. 

tir. Aleyhinde tahkikat açılmış.. 
tır. 

Yeni Letonya Kabnesi 
Riga. 20 (A.A.) - Yeni Leton. 

ya hükumeti Profesör Quigust 
Kirchensteins'in riyaseti altında 
bu akşam teşekkül etmiştir. Pro. 
fesör, ayni zamanda Hariciye 
Nezaretini de üzerine almıştır. 

Sovyet - Alınan Hudut 
Komisyonu 

Moskova, 20 (A.A.) -D. N. B. 
Ho1anda hükCımeÜ, gerek ~\v- biıdir;yor: Sovyet hudut komisyo 

rupadaki arazisi. gerekse deniz nu bu akşam Berline hareket et. 
aşın arazisi noktalarından, hiç 1 miştir. Komisyon Alman • Sov. 
bir suretle arzı teslimiyet etme- yet hu<iut muahedesi hakkında 
mistir. ı müzakerelerde bulunacaktır. 

çocuğu ölmiiş te ona (hasın sağ 
olsun) a gittim. Daha şimdi geL 
dim. Onun için ncşesiziın. Deyin. 
ce, Hoca dayanamamış: 

- Kadınım! Ben senin dfüfün 
evinden ~eldiğin zamanki suratı
nı da bilirim. Cevabını vcrmh:. 

AhYalin şeker renkliğinc. su
nun bunun keramet ihtikarına 

kulak asmadansa Hocanın hu fık. 
rasını hahrlamak ve kundurala. 
rımızı boyatıp neşemizi !>ıkı sıkı 
elimizde tutmak, hele fiitur si7.i 
yeneceğine sizin füturu yenme· 
niz daha hayırhdır. 

LiSANSA TABI 
Tutulan Maddeler 
Ankara, 20 (A.A.) - Ticaret 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
Yabancı ülkelere ihraç edile. 

cek mahsulat ve mamulatın li.. 
sansa tabi ~utulması hakkındaki 
2/13477 sayılı kararnamenin tat.. 
bikine mütejair talimatnamenin 
ikinci listesine gümrük tarifesi
nin 2:J3 numaralı pozisvontJnıı ~i. 
ren sigala yağı ve tortı.ısu ve ta
rifenin 409 numaralı pozisvr.ınu

na giren keten ve kendir elyafı 
ilave edildiğinden bu maddc1ı:!re 
lisans verilcceiH bildirilir. 



Fransa Italyaya da 
Müracaat Etti 

(BaŞl 1 incide) 
. Fakat askeri vaziyet, be . 
a mecbur etti. 13 hazirnn-

ri, bir mütareke talep et
ayrl kabili içtinap buiunu. 

u." 
esal Pctain, bundan sonra, 

_ 1018 de ve bugün Fram.a
dc bulunan km.'Vctler ara. 

bir mukayese yapmış ve 
dem istir: 
mayıs.1917 tarihinde, öldü
üç harp senesine rağmen, 

1 

ız ordusu 3,280 000 kişiden 
ekkepti. Halbuki bu meydan 
arc.>besinin başlangıcında 
sız ordusunun miktarı ~00 

işı daha azdı. 1917 mayı,;ın
Fransızların yanında 85 İıl
fırkası çarpışıyordu. 1940 
sında yalnız 10 İngiliz fır
' ardı." 
reşal Petain, bundan ba~ka, 
nun teçhiz~t itibarile pek da 
un mevkide bulunduğu!lu da 
üz ettirmiş ve sözlerine şöy_ 
vam etmiştir: 
2 sene evvelkinden daha az 
etli idik. Ayni zamanda da-
z dostlarımız, daha az ordu
daha az müttefiklerimiz var 

Mağlubiyetimizin sebebı, işte 

ur. 
eybolan muharebeden df"rs 

ağız. Zaferdenberi zevku safa 
arlık hislerine hakim olmuş 

Az hizmet edilmiş, fakat çok 
te bulunulmuştur. Gayret c

enmiştir. Bugün, işte felı.\ket 
p catmıştır." 
areşal Petain, s{)zlerini şu su. 
bitirmiştir: 

Ben, şan ~iinlerinde sizin!e 
herdim. Hükumet reisi ola
kara günlerde de sizinle he
r kalacağım . Yanımda topla. 
. Mücadele hep aynidir. Mev 

bahis olan Fransanın, Fransa 
ağıdır.: Fransanm çocukları-

" 
• ir rivayete göre Amiral Ah-

de murahhas heyeti azasrnı 
"ye için gönderilmiştir. 

IDiğer taraftan Almanya He 
s:ı arasında muharebe de. 
etmektedir. Almanlar, mü-

&diyen ilerliyerek yeni bazı 

ırler almışlardır. Lion ve 
tes şehirleri bunlar arasmd:o_ 

. Cenevreden on beş mil me. 
l"Cle bulunan Belgard şehri de 
I olunmuştur. 

Bıı hadiseler Almanlarm 
nsa - İsvicre hududunu asa
İtalya il~ birleşmek istedik

ni büsbütün tebarüz ettiriyor. 
600,000 muhacirin inzimamile 
rdeaux şehrinin nüfusu 900 
e varmıştır. Şehir bugün de 
detle bombardıman edilmiş, a
n 150 bomba 1600 kadar za. 
t verilmesine sebep olmuştur. 
rdeaux'da çıkan bir gazete 
·yeti su ı;ekilde tavsif ediyor: 

"Bu sab:ıh, Bordcaux'nun muh 
lü mahallerinde ölüler. yaralı. 

ve har<lbe halinde evler gö
lmekte idi. Bir ibomha umumi 
eydandaki sığınağın üstüne düs 
üştiir. Birçok mağazalar ciddi 

ette hasara uğram1ştır. Şehrin 
er bir kısmında elli kızın bu
nduğu bir otele bomba isabet 

RESMi . HARP .TEBLiGLERi 
":ransız Resmi Tebliği 

Bordeaux, 20 (A.A.) - 20 Haziran tarihli Fransız akşam tebligi: Bu~n 
vaziyetin heyeti umumiyeslnde chemmlyc}\i bir değişiklik olmamıştir. 

Düşman Nantcs cenubuna ve Bourges .p,arbına ve Montluçumıda doğru ve 
Lyon cenubunda Cicy 'le Nııntua istikametinde ke_.i! kolları ileri sür
miistur. 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in umumi kararglihı, 20 (A.A.) - Alman orduları oaşkuman

danlı~ınm tebliği: BreUıgne'da Fransız harp limanı Brest alınmıştır. Nor
mandie'de, Nnntes'den Tours'a kadar Yukan Loire'a varılmış ve Yukarı 
Loirc birçok noktada geçilmiştir. Loi re'in orta kıvrımında, Cber ve 
Bourges bölgesinin ötesinde takip devam etmektedir. Loire"in cenubunda, 
muharebe tayyareleri grupları, yollar da geri çekilen düşmana hücum et
mişlerdir. Mukavemet yuvalarının ha la teşekkül etmekte olduğu yerlerde 
hnva kuvvetleri, ordunun ilerlemesine yardım etmiştir. 

Lorraine'in şimalinde, mağlup Fransız şark ordusunun esir edilmemiş 
olım bakiyesi, Epinal ile Toul arasınrla Moselle mıntakıısında ve Orta 
Vosges'lerde ve Yukarı Vos,ı:es'lcrin bir kısmında sıkıştırılmıştır. Epinal, 
Toul ve Luncville elimizderllr. Magi not haltı etrafında. Thionville'in ikı 

tarafında, muharebe devam ediyor. Wissenburg'un garbında, Maginot hattı 
yeniden delinmi~tir. Pike bomhardıman ve muharebe fayyııreleri grupları, 

bombalarla mUstahkem mevkilerin bOyiik bir kısmını tahrip etmiştir. 
Strassburg Alman şehri, cenuptan ve sarktan alınmıştır. Strassburg ka

tedralinin üzerinde Alman harp bayra~ dalgalanmaktadır. Bourgoıtne 

kapılarında, ReUorl'clan gelen kıtalarla Yukarı Rhin'den gelen kıtalar 
birleşmiştir. 19 Hazir;ında, 200 bin esir alınmıştır. Bunların arasında o
nuncu Fransız orclusu kumandanı Gc-n<'ra! Altmeyer ile bu ordunun kur
may reisi de vardır. 

10 Mayıstanlıcri, dürnıan Lıyy:ırelerl, ezcOmle ekseriyet itibarile, İn~illz 
tayyareleri, geceleri mütemarliyen Alman acık şehirlerini bombardıman 

etmektedir. Ilombardımanlara dün gece de devam edilmistir. Sekiz sivil 
ölmüştür. 

Simrli Alman hava kuvvetleri, İngiltcreyc kar~1 mukabelebilmlsile baş
lrımıştır. 19 Haziranı 20 Ha7irana ha i!lıyan gece. muharebe tayyare ı:ırup
htı. biiyiik bomb:ılarhı. İngiliz tcslihnt merkezine, ezcümle Rillingham
rlııki büyük azot fabrikaları merkezi ne hiicum etmişlerdir. 50 kilometre 
c'l<'n ~liriilen biiyiik ynnıtınlıır, muvaffııkiyct!mizi isb11t etmiş ve ark:ıdan 
gelen diğer gruplara yolu göstermiştir. Bundan sonra, Hull'da iki benzin 
rlrnoım iştial l'ttirilmiştir. · 

İki seri hücum botu, Dungen<'ss"in garbınd::ı, Mııns sahilinin hemen ya
kınında dört bin toniliıloluk bir wıp ur balırmıştır. Bir Alman denizaltı 
gcmiqi, 

1 

bir riüşman k;ıfilec:inden üç vapuru batırmağa muv:ıffak olmuş
tur. Dü~manın dünkü tayyare kaybı yirmidir. Altı Alman tayyaresi ka
yıptır. 

....... .--. ... 2 

Kozanda işlenen 

Bir Cinayetin 

Muhakemesi 
Kozan, (TAN) - Aslanlı kö_ 

yünden Ahmet Denizi öldüren 
Mehmet Çavuşu; on sekiz kişinin 
bir olarak ve parçalamak suretilc 
öldürdüklerini evvelce bildirmiş
tim. Ağırceza Mahkemesinde ya. 
pılan duruşmada fail olduğu an
laşılan Koca Hacı Hüseyin To. 
paloğlunun 12 yıl, yardımcı Cu
ma Alinin 9 buçuk yıl, altm dis 
Yusufun bir sene sekiz ay ve di
ğer on beş suçlunun da muhtelif 
müddetlerle hapisledne karar 
verilmiştir. 

--o-

Edirnede Sıcaklar Arttı 
Edirne, (TAN) - MemlcketL 

mizin her tarafında olduğu gibi 
Edirnede de sıcaklar şiddetini 
arttırmış ve üç gündenberi bu 
hal tahammül edilemiyecek bir 
şekil almıştır. 

--o-

Bayburtta Yeni İnşaat 
Bayburt, (TAN) - Şehrimiz_ 

de yeni hükumet binası ile Polis 
karakolunun inşasına başlanmış
tır. Karakolun temel atma me. 
rasimi yapılmıştır. 

Halkevinin in§asına devam e
dilmektedir. 

Malatyada Meyva 

Hastallklarile 

Malatya, (TAN) - Malatya. 
mızın nevi şahsına münhasır gü
zel kayısılarına daha çağla iken, 
bir nevi çil hastalığı arız olmak
ta idı. 

miştir. Bordeaux sükunetini 
uhafaza etmektedir." 

daki Fransız sefiri Corhin <lün Bugiin Maresal Petain, Bor. 
aux'nun bombardımanına mfi- akşam üstü radyoda şu sözleri 

Meyvanın tam teşekkülüne 

mani olan bu hastalrk, onun ne
fasetini, berraklığını ihlal ettiği 
gibi, clı§ piyasalardaki mevkiini 
de snrsıyordu. Birçok tedbirlere 
rağmen bugüne kadar izale edi
lememiş olan bu hastalık, niha
yet Türk ziraatçiliğinin tekniği 
kar~ısında tamamen bertaraf e
dilmi§ti r. 

olmak için hükumetin Borde- söylemiştir: 
"Fransızlar tarafından F!'ansızx'yu terketmek üzre old~ğıınu 

rdeaux Belediye reisine bildir- Iar için hazırlanmış olan hab!'r-
iştir. lcrin, bu akşamdan itibaren gi.in-

de altı defa olmak üzere nesredil 
Diğer taraftan haber verildiği. mesi kin, İngiliz radyosu lazım 

e ::~aio~;~~em~~;~!u:ı~~~=~ gelen t0dbirleri almak lütfunda 
hrin elde mevcut bütün vasıta- bulunmuştur." 
la müdafaa edileceğini bir be- Corbin, sözlerine şöylece de-

anname ile ilfm etmiştir. vam etmiştir: 
isviçr<'ye iU:ca Edenler "Giınler geçtikçe bu serviste, 

t svicreden verilen malümata ana vatanımızın istikbali hakkm
re, muhtelif cüzii1:amlara men. da imanınızın baki kalması için 
p 40 bin Fransız askerinin şim. daha emir. sebepler bulacaksınız. 

ı İsviçrcye geçmiş bulunduğu Fransa daha baı;ka imtihan gün-
hmin ediliyor. Bütün bu kuv- ler: görmüstür. Her zaman bun
tler silahtan tecrit edilmiş ve lardan muzaffer çıkmıştır. Bugün 
terne edilmişlerdir. Bunlarm kii anlar ne kadar acı ':>lttrsa ol

akiki rakamınt vermek imkan- sun. memleketimizin f~lakctle 
ı dır. Cünkü qu miktar her saat bkvivc edilmis olan ir~i kabi1i
rtmaktadır. • yctl~~inin, vat~nımızm yeniden 
Frtınsadan kara tarikile Porte_ canlanmasını temin edeceğinden 

kıze gitmek üzere bugün İspan- emin olabilirsiniz." 
adakı İrun'a varanlar arasında, Kahire, 20 (A.A.) - Kahire
abık Avusturya imparatoriçesi d<>ki Fransızlar Lebruna ve Ge

Zıta, Ar.,idlik Otto. Liiksemburg neral Veyg.ıında gönderdikleri 
Grandüc::.esi. Prens Francois de telgraflarda harbe devam edılme_ 
Bıırbon _ Parme ve bazı dığer sini istemiş ve hizmetlerini ve 
1)rensesler vardır. mal mülklerini Fransanın emrL 

Corbin 'in Beyanatı ı ne iımnde bulundurduklarını bil. 
J.mıdra. 20 ( A.A.) - Londra- 1 dirmfalerdir. 

Bu sene, Malatya ziraat mü
dürlüğü bulduğu gayet basit bir 
ilacla b uçil hastalığını gidermiŞ
tir. Kireç ve göztaşı mahlUtun
dan ibaret olan ilaç, evvela eski 
Malatyada birkaç bahçeye, dene
me mahiyetinde tatbik edilmiş 
ve ç:ok müsbet netice vermiştir. 

Gelecek seneler zarfında Malat
yamızd:ı bulunan kayısı bahçele
ri daha çağlada iken ilaçlanacak, 
bu suretle halkrmızr düşündüren 
çil hastalığı kökünden halledil
miş ofacaktır. 

Resimde (A) işaretli çil hasta
lığına yakalanmış çağlalar, (B) 
işaretli kısımda da ilaçlandıktan 
sonra çil hastalığından kurtul
muş çağlalar görülmektedir. 

Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü 

Ankara, 19 (TAN) - Diyarba
kır Emniyet müdürü Ekrom San. 
var, vekalet emrine almmıı, ye. 
riııe Trc.kya müfettişliği asayiş 
muavin i Nureddin Agat tayin e
dHmistir. 

TAN 

lngiltereye 
Taarruzlar 
Başladı 

(Başı 1 incide) 
vetleriyle girişeceklerinin anla
şılmasıdır. 

* * • J ngiliz askeri mütehassısla-
rının kanaatine göre Al

manyanın İngiliz adalarını işgal 
için takip etmeleri muhtemel o_ 
lan plan şudur: 

Almanlar, Norveçten Fransa _ 
nın Şimal Denizine doğru uzanan 
Brest limanına kadar bütün sa. 
hilleri ellerine geçirmişlerdir. Bu 
sahiller hem İngilterenin Şark 
sahillerini tehdit etmekte, hem 
Şimal ve ManŞ denizine hakim 
bulunmakta, ve hem de kuvvetli 
deniz ve hava üsleri tesisine mü. 
sait görünmektedir. İki aydanbe. 
ri açık denizlerde Alman denizal
tıları faaliyetlerini durdurmuş_ 
lardır. Anlaşılıyor ki Almanlar 
karada harp yaparken İngiltere
ye yapılacak taarruz için deniz_ 
altı gemilerini hazırlamak ve iş
gal ettikleri sahil boyunca deniz 
üsleri vücude getirmekle meşgul 
olmuşlardır. Holandada bir çok 
modem tersaneler elde etmişler
dir. Yalnız Amsterdamda ele ge
çirdikleri son sistem tersanelerin 
miktarı otuz dört tanedir. Bu ter
sanelerde Almanlar seri halinde 
denizaltı gemisi inşa etmektedir
ler. 

Hava ve deniz üsleri tamam
landıktan, taarruz hazırlıkları 
bittikten, ve Fransanın istilası 
nihayet bulduktan sonra, Al. 
manlann denizden ve havadan 
İngiltere üzerine bir cehennem 
akını yapacakları tahmil). edili. 
yor. Binlerce tayyare İngiltere ü
zerinde deniz ve tayyare üslerini, 
harp sanayi merkezlerini. şimen
difer istasyonlarını, köprüleri 
tahrip edecek, şehirleri bombar. 
dıman ederek halkı tethiş ede. 
cek, tayyareler ve denizaltıları 

da İngiliz donanmasını Şimal ve 
Manş denizlerinden uzaklaştır
mıya teşebbüs edecektir. 

Bu birinci safha bittikten son. 
ra Almanlar bir taraftan torpido, 
denizaltı, ve tayyarelerin hima
yesinde kafile halinde Fransız 
sahillerinden İngiliz sahillerine 
asker nakline başlıyacak, sisli 
havalarda İngilterenin beklenmL 
yen noktalarına asker çıkarmıya 
başlıyacaktır. Ayni zamanda tay
yarelerle İngiltereye paraşüt ta. 
burları indirmiye çalışacaktır. 

* * B iraz masala benziyen. ve 
şimdiye kadar bir çok is

tihzalara mevzu olan bu hayal, 
bugün İngilizler tarafından tat. 
biki mümkün bir plan olarak ko.· 
bul edilmekte ve bütün müdafaa 
tedbirleri ona göre alınmaktadır. 
Eğer iki gündcnberi İngiltere 

üzerine başlıyan Alman tayyare 
akınları, bu muazzam planın bir 
mukaddemesi ise, tarihin şimdi
ye kadar görmediği ve kaydet
mediği yepyeni ve korkunç bir 
.harp başlıyor demektir. 

Bu harbin n eticesi ya İngiliz 
İmparatorluğunun inhilalini, ve. 
yahut Hitlerin Napolconun akı· 
betine uğramasını intaç edect'ği 
için f cvkalade kati mahiyeti haiz 
olacaktır. 

Sofyada Almanya 

Lehinde Tezahürat 
(Başı 1 incide) 

ğu yerlerinde değildir. Maamafih 
bu seçimlerin pek yakında yapıl
ması muhtemeldir. Zira, son ha
diseler, harbin yakında biteceğL 
ni göstermektedir." 

UOMANYADA 

.leni Sovyet Sefiri 
l:SOkreş, 20 (A.A.) - Rador a. 

jansı bildiriyor: Sovyetler BirlL 
ğinin yeni Bükreş elçisi LarantL 
ef bugün saat 7.55 de Bükreşc 
muvasalat etmiş ve garda Sovyet 
elçiliği başkatibi Mihailof ile Sof
ya elçiliği müsteşarı Potopkin, 
hariciye protokal müdür mua
vini ve birçok gazeteciler tara. 
fından selamlanmıştır. 

Bekçiler İçin Yeni 
Bir Proje 

Ankara · 19 (A.A.) - Hükti
met bekçiler hakkında hazırla. 
dığı bir projeyi dün Meclise ver. 
miştir. Meclis Dahiliye Encümeni 
bu layihayı bugün müzakere ede
cektir. 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e Sair, Cumartesi 12 ye kadar fı

karava. Divan:volu No. 104. 
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50 Italyan Tayyaresi 
Düşürülmüştür 

(Başı 1 incide) 
şa da dün parlamentodaki beya
natı ile bu noktayı tasrih etmi$ 
ve Mısıı hükumetinin huduttaki 
kuvvetlerini geri alarak Mısır ile 
İtalya arasında herhangi bir mu
sademenin önüne geçmek istedi. 
(!ini anlatmıs, Mıı;1rın İngiltereve 
karşı taahütlerini ifadan geri kal. 
mıyacağını kaydederek harbP. gir 
memek için elinden geleni yapa
cağını göstermiştir. 

50 İtalyan Tayyaresi Diisür üldü 
Diğer taraftan İngiliz kuvvet

leri, Libyadaki İtalyan kuvvetle. 
rine taarruza devam ediyorlar. 
İtalyanın harbe girmesindenberi 
İngilizler 50 İtalyan tayyaresi 
düsürdiiklerini ve buna mukabil 
hiçbir tayyarelerinin düsmediğL 
ni bildiriyorlar. Bugün Ertre ve 
Libyada altışar İtalyan tayyaresi 
düsürüldügü tebliğ ediliyor. Beş 
İngiliz tayyaresinin düşürülmüş 
olması muhtemeldir. 

...tut:A 

ltalyan Resmi Tebliği 
Jtalynda bir mahal, 20 (A.A.) - İta !yan umumi kararııfıhının 9 numnra

lı tebliği: Akdenizde birçok deniz ve hava iıslcri - Bizerte, Ghisonııccia, 
Borgo, Ajaccio, Campo dello Oro, Bo nifacio, Provecohio - tayynrelerimlı: 

tar&fından şiddetli ve devamlı bir su rette bombardıman edilmiştir. Bu 
üsler, mühim hasarata uğramıştır. Biihin tlyyarcleriıniz, hareket üsleri• 
ne dönmüşlerdir. 

2500 ton hacmindeki bir Fransız torpido muhribi, bir İtalyan tahtelba
hir! tarafından torpillenerek batırılmıştır. 

Şimali Alrikada Bingazi hududundaki harekfıt, diişmanm birçok tnkı
nı tahrip etmiş olan hava kuvvetlerinin iştirakile dcv:ım etmektedir. 
Harp esnasında bir İngiliz tayyaresi diişüriılmii5tilr. İki İtalyan avcı tay
yaresi l'\areket üslerine dönmemiştir. Şarki Afrikada duşmanın Aden, 
Zeila, Port - Soudan üssülharekelPri le Sudanda ve Kcn.ia'daki diğer üs
sillharckelerl bombardıman edilmiştir. Muharebe esnasında bir takım 
yangınlar çıkarılmış ve yerde bulun an birçok tayyareler tahrip edilmiş
tir. Bir İtalyan tayyaresi üs~illhnre~eslne dönmemiştir. Duşman Ligure 
ve Sardenya üzerinde hava akınlarını tekrar etmiştir. Nı.ifusça telefat ve 
mahsus hasarat yoktur. 

Fransızlar da Trablusgarp ve -
Sardunya üzerinde muvaffakL 
yetli hava hücumları yapmışlar
dır. Fransız devriye gemileri de 
bir İtalyan tahtelbahiri batırmış. 
lardır. 

Almanyaya Yeni 
Hava Akınları İngilizler son 31 saatte 15 İtaL 

yan tayyaresi imha etmiş olduk
larını ve Bukbuk mevkiini bom
bardıman ettiklerini ilave ediyor. 
1ar. 

Haheş:standa İs~'anlar 
Ri'iyterin Cibutiden aldığı ma_ 

lıimata göre, Habeşistanm her 
vilayetinde İtalyanlara karşı is
yanlar başladığı bildirilmekte. 
dir. İngiliz hava kuvvetleri tara. 
fından Habeşistanda bulunan L 
tcılyan üsleri üzerine yapılan a
kınların yapmrş olduğu hasarat, 
Habeşlere büyük Britanyanın fa. 
ikiyetini isbat etmiştir. 

• 
Cenubi Eritrc limanlarından 

ve hava assü olan Assabd3.n A
dene gelen yolcular, İngiliz haya 
kuvvetlerinin hücumu neticesin
d<? hava karargahının ateşler i
çimle clduğunu ve şehrin ~nma
mile boş bulunduğunu söylemiş.. 
Ierdir. 

• 
Yakın ve Orta Şarkta i!<amct 

eden Fransızlar General Mitcl
hauser'e müracaat ederek sonuna 
kadar harbe devam edilmesini, 
ve bütün varlıklarile buna mü
zaheret edeceklerini bildiriyorfar 
Geııera.l de, Fransanın mukave
mete devam ettiğini bilmukabele 
bildirmiştir. 

Diğer taraftan ~unustaki Fran 
sızlar Tunusun Fransadan kati
yen ayrılmaz bir varlık olduğu
nu bunun için harbin dcv:ım ede_ 
ceğini bildirmislerdir. 

İtalyanın, Almanya gibi bita
raflara ait gemileri batırmıya 

başladığı Atinadan alınan haber
lerden anlaşılıyor. Bu haberlere, 
göre, son günlerde bitaraflara ait 
bes vapur İtalyan tahtelbahirleri 
lıırafından batırılmıştır. 

Asyadaki Fransız 

Müstemlekeleri ve 

Japonyanın Vaziyeti 
Tokio, 20 (A.A.) - D. N. B. a. 

jansı bildiriyor: Sosyal kıitleler 

pnı tısi bugün kabul ettiği bir ka
rar suretinde hükumetin dış po
litikasmda üç memleketi y:mi Ja_ 
ponya, Almanya ve İtalya ara
sında mihveri takviyeye davet 
etmektedir. 

(Başı 1 incide) 
tine göre, en az dört düşman tJy. 
yuesi yakılmış ve 16 tayyare lıa
sarr. uğratılmıştır. 

Hava Nezareti, Almanya üze
rinde yapılan h arekat hakkında 
şu malUmatı veriyor: 

Dün gece İngiliz tayyareleri
nin hedefleri, mühimmat fabrL 
kalan, petrol tasfiye fabrikaları, 
köprüler, fabrika garları, mü. 
himmat depoları ve tayyare mey. 
danları olmuştur. Dafi batarya
larnı ın şiddetli ateşine rağmen, 

büyük bir mintaka üzerinde ve 
bilhassa Kunen, Hamm, Beifeld. 
MuT\ster, Duren, Schverte. Eus
kirchen. Munchengladbach, 
Hamborn, Emmerich, Hamburg, 
Brunsbuttel, Nordenay, Bruns_ 
buttelde hedeflere hücum ediL 
miştir. Tayyarelerimizden bir ta
nesi üssüne dönmemiştir. Avdet
te tayyarelerimi7.den biri bir düş. 
man deniz tayyaresile muharebe
ye girişmiş ve bu tayyareyi ağır 
hasara uğratnuştır. 

I<'ilomuza mensup tayyareler 
sahil müdafaa tayyareleri ile iŞ
birliği ederek İjmuiden ve Sche_ 
venlngende askeri antrepolara ve 
Borkumda bir tayyare meydanı. 
na taarruz etmişlerdir. Bütün bu 
hedenerde yangınlar çıkarı1mış.. 
ttr. Texelde bir köpr üye bomba 
isabet ettirilmiştir. 

ve tam vaktinde geldiklerini, 1"'" 
giliz müdafaa kuvvetlerinin nııı
hakkak muvaffak olacağını US.\16 

etmiştir. 
Hükumet. asker toplamıya d~ 

vam ediyor. Temmuzda 19061 

1907, 1908, 1909 sınıflarını siı.8)1 
altına alacaktır. Bu suretle TeIX'
muz sonunda toplanan askerle• 
rin sayısı dört milyona varacalt
tır. 

Bahriye Nezareti bugün 13950 
tonluk Anandia muavin kruV8= 
zörünün bir Alman tahtelbahifl ; 
tarafından torpillenerek batuıı. 
dığını bildiriyor. Surıiper balıkÇ 
gemisinin de battığına hükmolıJ 1 

nuyor. 

k * Avustralya hükumeti, Mcctif' 
ten fevkalade salahiyetler altt11~ 
tır. Kanadada umumi mecburi 11 

kerlik ihdas edilmiştir. 
Gizli Celse Yapıldı 

Lordlar ve Avam Karnarl' 
ları bugün öğleden sonra her ilt 
kamaranın bir çok azası huz\Jrı; • 
ile, hali celseler yapmıştır. l\111

; • 

zakcrat dahili müdafaa etrafırıdıı' 
cereya.n etmiştir. Başvekil, A1-.d 
Kamarası arzu ettiği takdır e 
İaşe Nezaretinin masarifi mesele• ~ 
sinin de, önümüzdeki Perşernb ı 
günü bir hafi celsede miizal<~ 
edilebileceğini ilave etmiştir. 

Gelecek hafta da bir gizli cet! 
1 . · te top anacak ve iaşe meselesını 

kik edecektir. 
Bu sabah Hurricane'lardan mü 

teşekkil bir filomuz Rouen tay
yare meydanında dizilmiş bircok Hindistan Valisinin BcyannaJ11 .. 
düşman tayyarelerine hücum eL Hindistan Umumi Valisi bug ı 
miştir. Dört düşman tayyaresi neşrettiği beyannamede diyor~ 
yakılmıs ve diğer bircok tayya. Randımanımızı fazlalaştıI'?l'l 
reler mitralyöz ateşile hasara uğ. ve ayni zamanda HindistantJ1 
ratılmıştır. cavüze karşı müdafaasını irııl' 

Bugün öğleden sonra. Blen- nm en son derecesine kadar ..1ıtfl 
heimlerden müteşekkil bir filo_ min için yardunımızı fazlala~~· 
muz ayni tayyare meydanına hi.i. makbahsinde tngiliz hükumet~ 
cum ederek yeniden hasarat vu. temns ve müzakere halind~;1~ıtı 
kua getirmiştir. Her iki taarruz Bllgimür. parolası ştttlur: l3il°' ' 
dıı hiçbir zayiat verilmeden ya- cesaret, itimat. 
pılm1ştır. • ,.,,.., 

İngiJtercde Harp Hazırlığı Yohannesburg, 20 (A.A.) _.......t , lı 
Diğer taraftan İngiltere bütün nubi Afrikanın derhal harfi ili i 

kuvvetile harbe hazırlanmakta~ ce~ıl~e~i için lazım gelen tc~:! \'ı 
dır. Bugün Avust;alyalı ve Yem ler~ıı ıttılıazı hakkında muh~ ·il ~. 
7.eland:ılı kıtalar Ingiltereye mu. şefı !f.uzoz. tarafından ve~ 'I 

vasalat etmişler ve fevkalade te- j tahrırı teklife cevap veNn f$ 
zahürlerle karşılanmışlardı.r. 1 v~ki.1 .s~ut, H?rzeozun şeredl 

Kral, kıtala:n bir m~saJla ~:-
1 
teK~ıiının parları:e~:~ ~ara:iıt1 

lamfamış ve Ingilterenın bugun rkatıyetlc reddedıldıgını ve td 
harbin ilk safında olduğunu an. den parlamentoya teklif cdtl 

9 
latm1ştır. Mister Eden de kıta. takdirde ayni akıbete uğrayııC 
lara hit<1ben bir nutuk söylemiş nı söylemiştir. Karar sureti Japonyanm Ame

rika ve İngiltere ile derhal mü
zakereleri keserek Fransız Hindi 1 
Çinisir.i ve Felemenk Hindistanı 
hakkında Doğu Asyasında ekono
mik oir blok teşkiline imk5.n ve. 
recek bir siyaset tatbikini ıste

mcktedir. 

~--

Hongkong, 20 (A.A.) - Fran
sız Hiııdi Çinisine hareket ede
cek olan bir Norveç ve bir cfo İn
giliz vapuruna müsaade edilme
mictir. 

Znnnedildiğine göre, alakadar 
mnknmat. Hongkong'dan Fr:ınsız 
müstemlekelerine gidecek olan 
biitün gemilere hareket mil.;aa
desi v"Hilmemcsi cihetini tetkik 
etmektedir. 

Japonlar AblokayJ 
Kaldırıyorlar 

fökyo, 20 (A.A.) - Ti·mtçın
dekı İngiliz ve Fransrz imtıyazlı 
mmta!<:alarının Japonlar tarafın
dan ablokası, bugün saat 18 de 
kaldırıl~ck tır. 

Çankırı, (TAN) - Halkevimiz 
Temsil Kolu başlarında Parti Bas
kanı Rifat Dolunay olduğu halde 
40 kişilik bir kafile halinde Çer
keş kazamıza gittiler . 
Çerkeşte çok samimi karşıla-

] 
ft'' ~ 

nan Halkevlilere orada te
1111 

J~ 1 

bulunan Valimiz Refik NoY}\111 ıt ~ 
karışmış, şehir gezilmiş, p ~VE 
temaslarda bulunulmus gtıf· j~·· 
"Yaman,, piyesi oynan1!.1ış ri>°' u 

Resim, Çankırılıları goste 
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ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

400 Kr. 1 eene 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1500 .. 
400 n S Ay 800 .. 
150 .. 1 Ay 300 .. 
M il Uerar ı posta lttıhadına 
d bil olmı n memleketler ıçin 
abone bed li müddet sırasiyle 
30, 16, 9, 3,5 liradır. Abone be
d il p ınd r. Adres değistirmek 
25 kuru tur. Cevap için mektup
lara 10 kuruşluk pul illvesi 

lazımdır. 

Senedenberi 

ründürülen Bir 

aqımızda, yaşlı, hırpani kL 
hklı, peripn simalı bir &

var. Meyus baJnşlı ıslak göz
ağlamaktan kızarmq. Ya. 

bir yerde, &'ece yansı SO

ortasmda yapyalnız kalmış 
çocuk masumiyetiyle hıçlurı-
Ve: 

Ben, diyor, Balkan Harbini, 
Harbi, İstikl.Al harbini, cep
geçirdim. Merhum Şukrü Na-

hpıun maiyeUnde, tam 17 sene 
cephe dolastım. Adım Mehmet 

Fakat, herkes Mehmet Çavus 
tanır beni. Vatana yaptılım hlz

karsılık, ŞUkrü Naili ~a ta
İnhlaarlar idaresine tayin 

uştum. Llkln 935 senesinde, 
harfleri okuyup yazamadığımı 

IUrerek, beni i51mden çıkardılar. 
Atatürke ıkAyet ettim. Atatürk 

oldu. Bana yeniden iş ver
Sekiz ay ç Iıstıktan sonra, bir 

basta oldum. Aldıtım raporu da 
·-----.. e verdım. Fakat, hasta oldu

halde vazifeye gonderıldim. Uı
de, dönllp yatata duıtillden ıon

~'.JllQılfrirn:· 'Bili mezuniyet vazifemi 
lfll"lllttilimi" ileri sürdü. Raporuma 
hfi"ltl!n bastaiıfımı mazeret sayma
hlll~~"'dine vaziyetim! anlattıjımı 

etti.. Ve yine açığa çıkarıldım. 
ılkAyette bulundum. Dört ay 
iz kaldıktan sonra, ymi4en 

aldım. Fakat bu sefer de, be
azifeslnde suiistimal yaptı!" dl
açıkta bıraktılar. Bütün bun

asıı sebebi, İnhisar İdaresini, bir 
.\t tilrke slktıyet etmiş bulun

Ben de ŞCırayl De-..; lete b&1-
idareyi dAva ettim. Bu vwyet 

...... , __ da, onlar da benim aleyhime 

va açtılar. Uzun müddet süren 
&flOl.-a.J1keme, benım beraet etmemle 
ı..u-mdi. F kat buna ratmen, ida-

üç senedir bana ff vermiyor. 
Uç senedir silrilnllyorum. Bu 

zarfında, iki yavrum sefalet 
içinde öldü. Ailem, hastane 

ndedir. Kendım de, çocukla
acı ikıbetine uğramak üzere-

* talihsiz vatanda,a, 
•erebilecek bir cevap bu. 

değiliz. Vikıa, tnlıisar 
de, zavallı bir vatandaşa 
herhangi bir iibirardan 

senelerce kin südecek a· 
bulunamıyacapndan emL 

'kat yıllarca sıkıntı çekme. 
binJiii içinde, böylece bir 
düımesinl mazur ıörebi

bu saf vatandap, her 
ınazur bulunduğu da aşi. 
Çünkü Mehmet Çavu~: 
ettiğini, elindeki kararla 
lb.u'V'Bffak olmaktadır. 

1ar idarealııln bu vatan
"yetiyle alikadar olme

IP"'.'~aa ..... ı ederken, dütflnmP.k. 
bu, münferit bir vakıa 

bu kabil şllpheler al

'l'AN 

ı~ 

Bu resimde, çift motörlil ağır lngilb bombardıman tayyarelerinden birini ıörilyoruz. Saatte ZOO mil ıiiratle hareket eden bu tay. 
yareler, tapdıkları bombalarla birlikte 10 tondar. bdai pilot, biri to~u ve nifancı, birisi telsiz operatörü, biri de toMU olmak iize. 
re 5 kişilik mürettebatı vardır. Son hava maharebelerl SUUlllda bu tayyarelerle yapllan hücumlar çok iyi neticeler vermiştir •. 

Müttefik ve Alman 
T ayyarecilikleri 

Arasında Mukayese 
B üyük Harpten alınan 

dersler havacılığın 
ya tedafüi veya taarruz! o
larak iki esaslı şekilde kul
lanılması lAzım geldiğini 
öğretti. Bu sınıflarda çalı
şacak tayyare cinsleri de 
kendiliğinden meydana çık 
mış bulunuyordu. 

Düşünülebilir ki; müdafaa 
noktasından bir tayyarenin has. 
mım kovalıyabilmesi ve yetit
mesi için süratli, avını fa§Ina. 
rak bir çok defalar ateşi altına 
alabilmesi balmnmdan oynak 
ve nihayet kıa zamanda b.cle
fe çok sayıda mermi gön~ermek 

1 Yazan: A. Ahıskal 1 

mecburiyeti dolayıaile çok aL "' 
lihlı olması icap eder. Bu va. P.u ftlllmde Bristol Blenlıelm adı De tanınan lngiliz tayyarelerin-
11flar ise ancak av tayyarele- den birini ıörüyoruz. Sürati saatte Z85 mildir. Bunlar gece ve gün 
rinde vardır. O halde müdafaa düz uçtuklan gibi, avcı tayyarclerile rle dövüşecek kabiliyettedir. 
tayyareciliği denince dütünülo. 
ce:C olan avcılıktır. 

Taarruz tabiyesine gelince; 
bu maksada yanyacak tayyare.. 
nin süratli olmasından ziyade 
U2'8klara kadar çok yük ıapya
bllmesi lizmıdır. Bu hususlar, 
bombardıman tayyareciliğinde 
m<!vcuttur. Bugün için bombar. 
dm1ancılann yakından himaye 
düşüncesı kuvvetlidir. Bunun ı.. 
çin de bombardıman tayyarele
rinin avcılar kadar süratli olm., 
lan icap eder. Ancak bu suret
ledir ki, it birllji temin edile
cektir. Bu gaye sürat noktasın
dan iki IUIUf tayyareyi birleftir
mek zaruretini doğurmu§tur. 

Müttefik ordulann Büyük 
Harp sonrası düşünüşlerine uy. 
gun intihap edilmiş hava tabi. 
ye ~kU taarruzi olmaktan zi
yade tedafüi mahiyette idi. Av
cılığın tam bir tallın ve terbL 
ye ve dolgun kadroda olufU bi
zim bu kanaatimizi ~t edebL 
lir. Komşu devletlere ıaarruz 
veya onlan istila gibi niyetleri 
bulunmıyan müttefik bava kuv
vetleri memleket müdafaasında 
olgun bir hale aelmiflertlir. 

V ersames muahedesile iL 
lihlan tahdit edilen At. 

manyadct askeri tayyarecilik 
teıkil ve tesis edilmiyecekti Bu 

vazi~et karşısında Almanla.r iç 
ve dış memlekette ticaret hava. 
cılığını alabildiğine inkipf et
tirdiler. PIAnörcülük, sivil klüp 
teşekkülleri yedek elemanlar 
yeti§Dlesine imil oldu. Bilhas. 
sa uzun mesafeli uçuflar yapan 
hava yollarının pilotlan, bom
ba."'Clıman tayyareciliği için kıy. 
metlf birer unsur oldular. Ta
arruz! mahiyetteki bava kuv. 
vetierine ihtiyacı olan Alman 
tayyareoiliği zaman ve mecbu. 
riyetile normal yetiftirmeaini 
y•pmıf oldu. 

Birinin serbest, ötekinin kon
trol altında çalıfDlası netiC8ln
de uçucu bakımından bir far. 
kın meydana gelmiş olmamnı 
tabii kaqılamahyız. Miittefik 
ordulann muhakkak ki elema
nı fazladır. Bu fazlalık avanta. 
jmı kôpamak hırsile on beş, yir. 
mi günde yetiştlrilecek genç u. 
çuculann gözle görülür ve el i. 
Je tutulur mahiyette bir varlık 
göstermeleri ve zafer kazanına. 
larmı beklemek insafsızlık o. 
lur. 

Bir pilot vuatt olarak bet yıl. 
da ve on binlerce lira sarfile 
meydana çıkar. Böyle bir uçu. 
cunun avlanması hiç te kolay 
değildir. 

Buna nazaran lier iki ordu. 

nun zayiatını gözden g'eçirfraek 
ru{ittefikler lehine ve beşte bir 
nisbetinin altında kalan rakkam 
larla karşılaşırız. 

Harbin başından bugüne ka
dar geçen 'hadiseleri gözden ge. 
çır!rsek, Lehistan üzerjne a
man vermez baskınlar y:aplla
rak Polonya havacılanna nefes 
aldırmadan ölümün kabul etti. 
rild · jini görürüz. Alman uçucu. 
lan burada verdikleri malzeme 
zayiatından fazla kaybettikleri 
ımitehBSllS §Bhıslann yerlerini 
doldurmakta güçlük çekmekte
dirler. Alman tayyareleri GBJ"p 
cepbesinde ordunun harekatına 
müersır fekllde yardım ettikleri 
halde Almanlann kati bir hava 
hikimiyeti teessüs edemeyişleri 
nin bir sebebi de yetişmiı ele. 
manlann boş bıraktıklan yer. 
leı-dir iddiaS1nda bulunabiliriz. 
Ancak müttefik filolarının biL 
gili. yerinde müdahaleleri unu. 
tuJmaınalıdır. Bu hava birlik
lerinin pişkin uçuculanna yar. 
dun eden dafi bataryalar daha 
ziyade yardımcı rolü oynamıt
t.rda. Muhakkak bir ~ var. 
dır ki, bir hava harbinde zafer, 
pi§kin ve yetifkin olan tarafa 
giiler .. Erişilen nimet katlanılan 
külfet )adar olur. 

8 lr tarafta harbin ilk gtin-
lerindeki yıpranmanın 

telAfisinde karşılaşılan zorluklar 
öte tarafta taliın ve terbiyeli 
ve hava harbinin istediği evtıaf
ta hı.zırlanmJf cüzütamlarm çe. 
tb müdafaalarile mukabele kud 
retleri. Garp cephesindeki hava 
hakimiyeti üzerinde büyült rol. 
ler oynamı§tır. Almanlar Polon. 
ya cephesinde bine yakm tayya. 
re ve gözde uçucularfle hava ha. 
kımiyetini çok manalı ve şı.imul 
1ü olarak kunnıya muvaff !lk oL 
muf1ardı Ayni harevti gllrpta 
tP.krarlamak imkan fe fırsatını 
bulamadılar. Burada Alman ha. 
vacılarmın enerjilerinden bir 
~Y kaybetmiş olduktan mlna.. 
smdan ziyade müttefiklerin uya 
nık bulunufUnu ve uçucu kad. 
rosunun dolgun oluşunu düşün. 
mek yerinde olur. 

Kullanüan tayyare vasıflan. 
nın phıslar kadar rol oynad.ğı.. 
nı hava harpleri meydana çı. 
karmıştır. Bu bakımdan uçan 
vasrtalann sayısı da kıymetli 
bir netice ifade etmez. Asıl mü
essir olac ıillh ve silihlann ev. 
safıdır. 

Alman ordusunun en müe!' 
sir ıil&hı boD)bardıman tayya 
reciJlğjdir. Elde bulunan üç tip 
t&yyareden en kudretlisi olduğu 
iddia edilen Domier scrısidir. 
Bu tayyare hakikaten yükaek 
evsaftadır. Tam mlnasile mues. 
•ir olamayıpnm sebebini mutte
fiklerin müdafaasında ve bilhas 
sa a\• tayyarecillğinin kabiliyet. 
li oJuşlannda aramak lazımdır. 

BULMACA 
Bucilnkll Bulmacamu 

ı t 1 • 5 • 7 1 • 

terefle kalkan vatandaşla
l~r1111rınallan ve haklanna kL 
HJlllm.lın.Jarı, bugfinkiinden 
a...-ııı• kolay bir hale sokul- -----------------------------

Çibıkil aksi takdirde, 
lerbı beraet kararlarına 
afların hayati hukuku

füll hürmet vazifemizi, 
sönnediibnize htik

n kurtulamayız. 

Çocuk Sayımı 
(TAN) - VilAyetimizde 

çağındaki çocuklann 
geçenlerde bitirilmit

neticesinde Yalıııı fe· 
kız, (1294) erkek ve 

yette (6484) kız ve 
ek olmak üzere (14633) 

ulu ve bunlardan 
içinde okullara de. 

çocuk miktannm an. 
den ibaret olduju an-

(TAN) - Kazamızın 
köyünde oturan Yal 

bir kısrak bir batında 
\>e bir tay doğurmuştur. 
Ü§tür. Tu yqamakta.. 

' 

Resimli Röportaj: 

Hava taarruzlarmda dOpnlll 
bombardıman tQ7are1erl a&'Qnln
ce, yerdeki tanare dAfl toplan, 
tanarelerin uçtulu '11ksekllte ıö
re - vasati 3000 - •ooo metre • atet 
açarlu 

Cok defa bu tanare1erden ba
zılanmn vunıJmut ve sakatlaDlftll 
8ibl birden dilllnete bafladıklan 
•örülür. Yerdeki topeu ille, havada 
kalan diler tanare)eN •tefe de
'Yam eder. Bu nevi düpnqe "Pl• 
ke - Dahi"' derler. 

00.- tanareler yere nklafın
ca birdmblre bombalarını barakıp 
kaçmaja baıtar. Yukarda dolru 
ueuı J'apan tayyarelere ıöre Ayarh 
olan topeu hileyi an~a kadar 
il iıten ıeçer. Fakat, timdi topçu 
bu ihtimale &lre lıareket ec117or. 

SOLDAN SAGA: 

1 - Halk, insanlar - Bir hııllfe. 
2 - Uzünta, ifkence, ııtırap - Ye
dfmıek. 3 - Lezzeti onunla anlarız -
SWVede bir tehir. 4 - Bir UJ'I - Çok 
)"l,en. 5 - BlçeT. 8 - Bir mQzlk 
tAbirl - Demiryolu - Bir nota. 7 -
Aidiyeti olan - Evin üstü. 8 - Su 
tasır - Parlatır. 9 - Vermek • Bır 
zamir - Rutubet 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Bir kız ismi - Bir nota. 2 - Bir 
iç deniz - Vakti bildinr. 3 - Bir 
ttkek ismi - Vukua getirmek. 4 -
Ayak - Vasat. 5 - Bir zamir - Bir 
Y•nmada - Bir zamir. 6 - Bir nota -
~. 7 - Sevilen - Mezhep, akide. 
8 - Atmaktan fail, eski bir veril -
!lir çiçek. 1 - Jtütubet - Ekalk delil. 

D'CNKO BULMACANIN 
RALLBDILMIŞ ŞEKLi 

1 - Gelen .. Mey. 2 - Aciz - Ne
ma. 3 - Leke - Ecir. 4 - İlan • 
Mlna. 5 - CaL 1 - I>Ava - Et. 7 -
Nihayel 1 - tWı - Tua. 1 - Tan • 
Mum. 

5 

Yazan: Sevim SERTEL 

Bir Kachn Şoför Anlat.yor -

Esrarengiz Ziyaretçi 

l ngiltere hükUınetinin düş.' .. Tayyare~.eri~ h~cu~lan 
man hücumlanna karfl dort saat sürdu. Bır miktar y 

aldığ: tedbirlerden biri de ka- 1ı topladık. Zavallılann b 
dınlan can kurtaran otomobil- öyle medet uman bakışlan 
leri:ıe şoforlbk edebilecek şekilde ki ... 
organıze etmiş olmasıdır. Şimdi sükunette size 

Ahiren İngiltere üzerine bü. söyleıkP-n h8.la gözümi.ın 
yük bir tayyare hücumu oldu ve bu mcnzaralar var. Fakat 
bülun müdafaa teşkilatlan a- sını iftiharla söyliyebilirim. 
rasında can kurtaran otomobille- halk ar aımda hiçbir panik 
r1 de harekete geçti. mıştJr. 

Bir can kurtaran otomobilini * * 
idare eden kadın bu hadise ema
smılıık: ihtisaslarını şöyle anlatı- l!;srarengiz Ziyaretçi 
yor: 

Sirenler ve zillerle sabah üç
te uykumuzdan uyandık. )'evka
lide bir şey olduğu muhakkaktı. 
HemP-n bisikletime atladım. Yol
da benim gibi bizim teşkilatın 
merkezine gitmekte olan bir çok 
bisikletli kadınlara rastgeldim. 
Baş•mızın üzerinde uğultular olu. 
yor, şehrin eteklerinde, 10rada, 
burada yangınlar çıkıyordu. İki 
aydal'beri tayyare sesleri dinliye, 
dinliye artık düpan tayyıırele
ril'! kendi tayyarelerimlEin motör 
seslerini biribirinden ayırdedebl.. 
liyoruz. Hele tayyare dafi top?a
rmın sesleri her an kulaklarımı. 
zm içinde çınlıyor. O gece, yine 
aynı sesler arasında 1f başına gi. 
derk€n projektörler, hazan gözü
müzün içine geliyordu. Böyl~e -ateş ve kaçışan halle arasmdan ge 
çerek merkeze geldik. İçeri gir. 
dim ve yoklamayı yaptım. Her. 
kes orada idi. Hatta hasta olduk. 
lan için mezuniyetle işten çıka
rılmış olanlar bile. Onlara son em 
ri verdikten sonra otomobill•rf. 
mize binmek üzere dıtanya çık
tık. Bu esnada gördülüm bir man 
zarayı asla unutmıyacajun. İn
gllterenin her bir köfeSİnden ge
len objektifler hep bir noktada 
buluşuyorlatdı. Burada bir tek 
tayyare vardL 

Bu ateş ve cehennem içinde bL 
le mr.ıızaramn güzelliği bana peri 
masaliarmdaki hikayeleri hatır
httı. Sanki bu tayyare gümüı 
bir yol üzerinde kayıyordu. için. 
de ölüm ve dehşet ta11dığım bir 
~n için unutur gibi oldum. 

J ngilterenin çok nazik 
kikalar geçirdiği bu 

da nnırlar, gayet dikkatli 
ranıyorlar, kendi maiye 
olan adamlan nezaret altmda 
tuyorlar; onlarla her türll 
maslara geçiyorlar. Bu arada 
yet tuhd vasıtalar kullan 
da oluyor. Mesela geçen cDn 
ş(ıyle bir vaka olmuştur: 

Bir gece İngiliz bahriye 
bir bardş toplanmış içip e 
yorlarmıı. Bu sırada orta 
kibar bir zat aralanna sok 
onlarla gayet arkadaşça ko 
mıya başlamıf. Hatta onlara 
ısmarlamış. Bqlar iyice tü 
lendlkten sonra onlara dona 
daki hayatlanndan memnun 
lup olmadıklarmı, bir tiki 
bulunup bulunmadığını sormGf. 

Kafalar1 tütsülü olan bahri 

Bu yabancı zat herkesi b 
birer gayet nazikane dinl,edikt• 
sonra sabahm geç vaktinde 
m:ş gitmif. 

Ertesi günü ayı}an bahriye 
acaba dün gece bizim a 
anyan bu yabancı bir Alman 
ıusu mu idi, diye telif e 
bqlamJ§lar. 

SonU-'ldu anlaplmıı ki, b4.l 
rarengiz ziyaretçi, İngiltere 
riye ~azırı Alexandr fmit 
bahriyelilerin yatağı olarak 
ret al1'1llf olan bu Union Jack 
rmıı onlarla temasa geçmiı 
mak için gelmiş. 

LOKMAN HEKIMtN öGOTLERİ 

DAL TON HASTALIGI 
Jnıilla tabiat ilimi Dalton 

kendisi kırmızı renp ayırt e
demedili için bu halini tetkik 
etm1t oldutundan o vakitten
beri kırmızı renll ıön.aniyen
lerin haline Dalton hutabtı 
derlerdi. Sonra da bu halin 
başka renklere de şamil olduğu 
anlaşıldığından fimdi ona renk
leri ayırt edememek hastalığı 
derler. 

Bu da pek çok defa soya çe
ker ve hemofili hutalıjı ıibi 
ana soyundan ıelir. Fakat ka
dınlarda, hiç olmaz denilecek 
derecede nadirdir. Kadınları bu 
hastalıktan istisna etmesinden 
dolayı bazdan tabiate galanbk 
hassasını atfederek kadınların 
tuvaletlerini iyi seçebilmek 
için renkleri de iyice ayırt et· 
miye ihtiyaçları olduklarını 
aöylerlene de, tablatin her iıte 
kadınlan daha ziyade himaye 
ettiiini açıkça tanımak daha 
doiru olur zannederim. Bu hi
maye de tamamen haklıdır, çiln 
kil neslin devamını tenıin eden 
kadınlanlır ve -Mbebini bir 
itin anlataeaj1m- insanlar ba. 
balanndan ziyade analarının 
evlidıdır. 

Bu hastahtın bir kaç tiirlüsii 
olur ... Bir türlüsünde insan hlc: 
bir rengi ayırt demez. Baskala. 
nnın renk deditl şey ona dahA 
az veya daha çok parlak bir ay. 
dınhk ıihl ıörilnilr. Meseli kır. 
mızı renk daha karanlık ve mL 
vi ile lacivert daha aydınlıktır 
En parlak hissi yeşile hakan sarı 
verir... Böyle bic bir rengi git 
rememek pek nadir olur. 

Fakat ona karplık renkleri 
biribirinden ayırt edememek 
istatistiklere söre yilsde en az 
Uç kitide vardır. istatistikler. 
den bazılan bu nisbeti yüzde 
on ikiye kadar <'lbrırlar. Bu 
luHlan ifrat sayılsa bile yilzde 
flç ıene atarca bir nb'bet de
meldlr. 

Bu niıbetin içinde hu1-
imanlar renklerden buı 
pek iyi ayırt ettikleri halde h
zılannı farkedemezler. GIN-; 
medikleri renk onlara u TeJ'• 
çok parlak bir •tık ılbi ıelir. 

Görillemiyen renkler en sL 
yade kırmızı ile yeşil renkler. 
dir. Bazıları kırmızı rengi hiç 
hissedemezler. Onlarca kırmm 
hiç mevcut delildir. Yeşil renp 
de pek hafif olarak ve zorlukla 
ayırt ederler. 

Kimisi yalnız mavi ile IUI 
rengi ıörebilirler, başka renk
leri ıöremezler. Kırmızı renle 
onlara parlak, yeşil renk te iL 
nük bir ışık ıibi gelir. 

Bazısı da -aksine- ya1nn 
kırmıu ile yeşil renkleri görilr 
ler de mavi ile sanyı göremes.. 
ler. 

Renklerin koyulannı blrlbl
rinden ayırt ettikleri halde her 
rengin derece farklannı ayırt 
edemiyenlerin sayısı daha dya
dedir ..• 

Renkleri hirlbirinden iyice a 
yırt etmek -reuamblıktan 
haşka, çünkü bir ressam renıf 
yanlaş ıörse ve ıösterse de ona 
empresyoniıd derler- her mes
lekte az çok lazım olmakla be. 
1'aber 'imentf"fercilikte kırmız 
işar11t esas olduğundan ba hu. 
tabğı f!n ziyade şimendifer he. 
kimleri ararlar ve tutulanı şt. 
mendiferdliğe kabul etmemek. 
te zaruret göriirler. 

Bunda haklı bulttn,.ulcfın-mı 

kabul etm k te zarnrirlir. C u 
kil bu hastalığın ıdmctiki hald• 
-maalsef- tedavi çaresi bulu. 
namamı,tır ... tinlderin aruın 
daki fark ta dalaa farkı olda 
tundan renkleri avırt edemlyn 
itÖS, her liAltraı'ald lle!il 1tlınwt 
van bir rıuh o 1rnt.ı!lln trihi '-' 
şey demekfü·. Gn7fl tle """"" 
elhazlan Kilal taksitle almak 
mlmldln olsaydı .•• 
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ASKERLİK lşLE~.!_I 
YO KLAMA Si ERAT 

m ınonü Yerli Askerlik Şubesin den: 

ht yat erat yoklamaları 28 Ha-
940 günü blteccl:lnden şimdiye 

r yoklamaya gelmemiş olan era-
0- 25-28 Haziran günleri öğleden 

yoklama !çın şubeye müracaat-
Bu tar.hten sonra hiçbir miira
kabul edılrnlyecegl ve gelmiyen
kkında kanuni takıbat yapıla-

• minonü Yeril Askerlik Şubesinden: 
do umlu eratın :ılk yoklamaları 
zır n 940 gununde biteceğinden 
maya gclmıycn 336 doğumlu e 
her gun ögleden evvel yoklama-

ı yaptırmak üzere şubeye gelme
GC"lm.yenler hakkında ask~rllk 

maddesı tiitbik. 

mazeret dolayısıle muayyen gtinlerde 
yoklamalarını yaptırmamış olanların 

29 Haziran 940 tarihine kadar şubeye 
muracaatla yoklamalarını yaptırmala
rı Iazımdır. Bu tarföten sonra miira
C'aat kabul edilmiyerek kanuni mua
mele yapılacağı ilan olunur. 

• Fatih Aıker lik Şubesi n den: 

1 - 336 doğumluların ilk yokla
ması 30 Haziran 1140 tarlhlnde hitam 
bulmaktadır. Buna rağmen bazı mü
kelleflerin henüz yoklamalarını yap
tırmadıkları J:örülmektedir. 

2 - Bu doğumlulardan voklanıa
larını yaptırmamış olanlar h~men şu
beye müracaat ile 30 Hııziran 940 ta
rihine k<ıdar yaptırmaları, nksi tak
rlirde a~kcrlik \qınununıın R3 1\nC'U 
m"'ddc~i mucıbınce ceza görecekleri 
ilan olunur. 

Şubıısin·)"n! '-
dek suvari asteğmen (lifl59 ) retı- Be~ikba Askı-rlik ı:;,.,.. .. p ""'•n: 

F İ KR İ TEVFİ K KAı:IO EŞ 
Oto,,,obll ve Makinist okulu 

TAKSİM-STADYOM Tel: 80259 
Yeni sofor devresi 12 temmu 

940 ta aÇllacaktır. Motör teori< 
montaj dersleri ve dırekslyr 

talimleri 3 ayda tamamlanır 

Anadoludan gelen talebeı 

butün masrafı okul ucretile b 
raber 150 lirayı geçmez. Kayı 
muamelesine başlanmı~br. Tar 
silat için proe:ram is1eyiıılz. Ad
resinize yollanır. 

AMATÖRLER : 
Her :ı:aman ka b ul olunu r 

Kayseri İskan Müdürlüğünden : 

'f A N 

ARHUrıu
ICaolıcaları 

Hakiki bir tedavihane ve b ir 
şifa yurdudur. Tıbbi \"asıfları en 
yiıksek, şifası tecrübelidir. Sir-

kecl Tramv:ıy durak yerinde 
Harp Malülü Kardeşler gişesin

den lzahname alınabilir. 

I~ stanbul Belediyesi 
ı ilanları 

Taksım gazinosu için yaptırılacak 

1 

8 kalem mobilya açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 2830 lira 

'ı 20 kuruş ,.e ilk teminatı 212 lira 26 ı 
kurustur. Şartname Zabıt ve Muame

--------.-----·.----------.·.- .-. - .-... v·.·. --- 1 lat Müdurlüğü kaleminde görülecek-
Devlet Lımanları işletme Umum Mudurlugunden : 1 tir. ihale 6-7- 940 cumartesi gtinü sa-

Pınar Başı kazasının P.Jtııkln ve Kılıç Mehmet köylerinde y;ıptırılııcak 
60 adet göçmen evlerinin ihalesi günü olarak tesbit ve ilan edilmiş olan 
23/6/940 gününün Pazaı a t esadüf etmesi hasebiyle 2490 sayılı kanunun 
13 iin~ii maddesıne gere mezkür ihalenin ertesi 24/6/940 Pazartesi günü 
saat On birde yapılacacı ilan olunur. (3505) "5069., 

İctare ihtıyacı iı;ın pawrltkla 19 ka le'11 muhtelif defter ve evrakı matbua ııt 11 de daimi encümende yapılaC'ak-
bl.'stırılacaktır. İsteklilerın 24-6-9-lO tn rıhinc rastl;ıyan Pazartesi gunü saııt tır. 'l'aliplerin ilk teminat makbuz 
15 de Galata rıhtımındaki Umum Mü cl'.Jı-lıik b!nrı,,ında toplanacak olan \'C'ya mektupları, ihale tarihinden 8 
<:atına ima komisyonuna muracaat et ınclcri. Numunelerle şartname her- gun evvel Fen işleri müdürlüğüne 

gıin sözü geçen komi~yoncla görulebi lir. (5050) miiracaatla alacakları fenni ehliyet 

lu 312 doğumlu Mrlı•ne~ Faık'in 1 - 30 Hn7.iran 9'0 l!"'ıtinrl,.. ıt1ti .. .,t - ve 940 yılına ait ticaret oda~ı vesik;ı -

1;ırile ihale günü muayyen saatte da
ımi encümende bulunmaları. (5136) 

!ar. k ~ubcye gelmcsı. erlerin ihth·at ''oklpm::ılnrilr 336 do-
• gumlu eratın ilk yoklamaları sonn 

eyoglu Yerli A.4kcrlfk Şubealnden: eınıiş olacaktır. 

1 Mayıs 940 'Wrihli ıliınfımıza ~ore 1 2 - 311 : 331 cloğıımlu ihtiyat er
t yokl.atnasının ııonu 21 Haziran lerden yokl?•1uılHını yaptırmıvanla

gu!lu olarak ilan edilmişti. Bu rın haklarında kanuni muamele ya-
"lıa tarh 28 Haıırnn 9~0 günune ı P ı:ıc:ıktır. 

.. r t i • cd l r. Bu m satla 3 - 332 · .,.,ı; " r.., ,ı., r•"ıc:,..tlı r-
t yo 1 iT' ı u yrıptı rmıv nlar rntl<ı hlc . 1 rı • ' ... ' ,.,.. c: ..... ıft,.., 

!" 2.;, 26 ve 28 inci f't11"leri ı· l'W"l"rt ti"" le ecl im uz r 0 UbC'-
e k dar yokl maları yapıl ca-:ın- ve mur?cantlnrı, 
.ı ıınlerde behemehal murııcaat 4 - 336 do"umltıt;ırd n il· yol<ln-
erı ılün ol ınur. ma~ını yaptırmıvnnl'lr ııc:l<:"rl miikel-

• lefiyet kanununun 83 uncu marlde~i 

Beyoalu Ye~ıı Askerlik !':ııhesinden: mucibınce 10 lira para rczası ile ceza-
1 - 332-333-33.ı-335 doğumlu erat-ı lanrlırı12raklardır. 

sketlıl!ınl nakdi bedelli ve be- 5 - Yoklanıa ve mi.ir~r;:ıat hrr ırii'1 
ız olarak y::ıpmış olnn ruhsatlı er- ~abahtan cigleye k;ırl;.ır oldıq:;u ll.'.ın o-
n yo lamaları Hazlranın 24, 26, 28 lunur. 
leri o"leye kadar yapılacaktır. 
- 336 doğumluların lık yoklama-

• 
Davet 

da yır.e Haziranın 24, 26. 28 inci 
1 rı ogleyc kadar yııpıl<Icaktır. 

rın da mezkur tarıhlcrdc !'lıbc-

• 
Sarıyer Askerlik Şubesinden: 

~er sub<' ı hall<ından olan 336 
umluların yoklamaları için verıl

muddet hıtatn bulmuştur. Meşru 

Eminönü Ask.,~llk Şub ,.•ônd ,.n. 

İbrahim oı::. Mehmet Recep (Jc<>lo
jl) 5eydi köy keza Hayrettin o"'. Ka
mıran İst. Mahmut oğ. Nevzat Şe
m:ıli ist. keı.a Hasan Tnltcin oğ. Mus
tafa Zati Gemlik keza i\luh in nekir 
fst keza Ahmet o~, Sal\ DJt:deviren 
Edirne hemen şubeye gelmeleri il~n 

olunur. 

T Ü RICIYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Z irai ve t icari her nevi banka muam,.Jt>leri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Z iraat Bankasında kumbaral ı ve lhba raız: tnarruf he11pları ndı en iZ 150 
li rası bulunanları senede 4 defa çe kil ecek kura 11 11 aıa cıı dak i pl l na göre 

4 
4 
4 

Adet 

.. 

ik ramiye dağ ıtılıcıkt ı r. 

1.000 Liral ık 

600 
250 

.. .. 
4 .000 
2.000 
1.000 

Lira .. .. 
40 " 100 .. 4.00ct .. 

100 .. 50 " 5.000 .. 
120 " 40 .. 4 .800 .. 
160 " 20 .. 3.200 • 

o 1 K KAT: nesaplanntıakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşml
ycnlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verılecektir. Kuralar 
senede 4 dc!a, 1 Eylul, 1 Birinci kanun, 1 Mart \'e 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

it İ a AL 1 K BÜROLAR 
De\'let Limanları İşletme Umum l\'.lüdürlüğünden 

Yeni yolcu salonunun Uçiıncu ve dörduncu katlarında mevcut ve biıro 
:t!iha7ına eh-erişli odaları kiralaınağ ı trılip olanların nihayet 8-7-940 ta
rırine kadar müracaatla mütemmim rnıılümat almaları ve tekliflerini tah
tı en levazım subc ine tcvdı etmeleri. (5134) 

• Mezbaha et nakliyatı işlerinde kul-
lanılmak üzere lüzumu olan 14 adet 

1 
uzun ve 6 ade t k;sa kamyon karoserisi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-

1 
mu~tur. Mecmuunun tahmin berlelı 

19.000 lira ve ilk temniatı 1425 lira-

V • i R İ ~ L E R ı dır. Şartname 48 kuruş mukııbilinde 
' " F<'r işleri müdurlui:ünden alınacaktır. 

Dev]et Limanları İşletme Umum l\lüdür)üğündcn : : ıd·hslde .ı-17-94 ~. Pazadrtesi ı!:ıünüksaat 15 

[{ i n AL 1 K 

Yenı Galata yolcu .;alonunun birinci me\ kı lntızar ve teşyi salonundaki llplerin ilk teminat makbuz veya ı 
e aım encumen e yapı aca tır. Trı-

teşhir vitrinleri kıraya verıleccklir. mektupları, 940 yılına ait ticaret oda-
1\Temleket mamulfıtını te hir etmek nrzıısunda bulunup vitrin kirala- sı vesikalarile 2490 numarah kanunun 

nır.k i~teyen milli mııe ese>lerin l<'va zı n mü<lıir!iiğüne mi.ir:ıcaalla nıiı- tınitatı ~·evresinde hazırlayacakları 
temmlın mal(ımat almalnrı ve tahriri tekliflcılni nıhayct 27-6-940 akşamı- teklif mektuplarını ihale günü saat 
na kadar te\'di etmeleri. (5133) 14 de kadar daimi encümene verme-

Daı·phane ve Dam; a Matbaası l\Hidürlüğündcn : 
- 65 ton sömi kok ve 70 ton "K rıple" maden kömürü açık ek~iltme 

ile ,.e 350 ton "KarabuK" ır.abe koku kapalı zarf usulıle satın nlınncak
tır. 

2 - Bunlardan somı kokun muham nı,.n bedeli 14C2 ve muvakkat temi
natı 111,15 lira ve krlplenın bedl"lı lO!iO ve teminatı 78,75 lira ve ·o
kun bedeli 9450, ternınatı 708,75 !ıra dır. 

3 - Soıni kokun ek ltm<'sı 24-6- 1940, kriplenin eksiltmesi 25-6-940 
ve kokun ek~iltmesi 26-6-940 giııılert «aııt 14 de İdareınızdeki komisyon
da yapılacaktır. Bu eksiltmelere glrm ek i leyenl('r 2490 sayılı kımun mu
C'ibinC'e ibrazına mecbur oldukları vesaık ile muvakkat teminatı eksiltme 
gunlerinde muayyen sante kad::ır mczkiır komisyon reislıgıne vermeleri 
l;'ı7.ımdır. İzabe kokuna aıt teklif m~k tubu k;ıpalı ve mühıirlü bir zarn,ı 
eksiltme ı<ııatiııcten bir saat C\'\'C:lıne kndnr verilmiş olacak ve mukabilın
de makbuz alınaraktır. 

4 - Şartnameler 10 - 6 - 1910 tarihinden itibaren her gün idarc
den \'erilir. (4653) 

inhisarlar · U~unf : Mü~ii~IGğü ( ·ıı~~la~i 
Cinai M i kta rı 

50 kiloluk tuz çurnlı 150.000 adet 

Eks iltme şekil 

Pazarlık (müteah
hitleri namına) 

Saati 

I - $a rtnamesi muc•bince 150.000 adet 50 kiloluk t uz çuvalı miıteah_ 

bitleri nam ve hesabına pa.larlıkla sat ın alınacaktır. 
II - Pazarlık 5/V U/940 Cuma gunu Kabataşta levaı:nn ve mubayaat 

şubesindeki Alon Kcımisyonunda yapılacaktır. 

I II - Şartnamesi soıiı geçen şubede göriılcbilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede. 
cckleri fiyat ve miktar Ur.erinden % 7 ,5 ~üvenme pa.rasile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları (5054) 

leri Jilrnndır. (4818) 

' " Dr. SUPHİ ŞENSES '\ 

1 idrar yo ll arı haatahkları müte · 
hanıs ı. Beyoğ l u Y ı ldız al nemıaı 

' ., tramvay dura!j ı L""'" ' 
- oartımını Tel : 4392 . . .. 

/ Devlet Demiryolları 
ilanları ! 

J\!ı:hanımen bedeli (3282) lira olAn 
P.e~el boru~u kroşesi, Buşon Fuzibl, 
Duy, demir aplik ve ate1ye armatö
ründen ibaret 7 kalem elektr ik mal-
1eme•i (1-7- 940) Pazartesi ı;ıünü sa
.,t (10.30) on bucukta Haydarpaşa da 
Gı>r binası dahilind"ki komisyon ta
~nfından ııı;ık eksiltme usulile satın 

"lınıı~ı>ktır. 

1 Ru i~e girmek isteyenlerin (246) 
lira (15) kuruşluk mu\'akkat temi
n3t ve kanunun tayin ettiği ves:ıiklc 
birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona miiracaa tıarı laz.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan 
n"rasız olarak dağıtılmaktadır. (5116} 

• Metre mik'abı mu hammen bedeli 
50) elli lira olan tak riben 3.fiOO met

re mik'abı çam kereste 2-7-1940 Salı 
günü saat 15.30 da. kapalı zarf usuHi 
ile Ankarad a idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (10.000) 
on bin liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni gUn saat 14.30 a ka-

1 dar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler 

ve H:ıydarpaşa 

m;:ıktadır. 

(875) kuruşa Ankara 
veznelerinde satıl

( 4941) 

latınbul Aaliye 4 üncü Hukuk Hl · 
klm llğ l nden: 

Klryako karısı Zafiria Klimettidis 
..... ,... \'esaire vekilleri avu ka t Nu rullah Ko-

l 
rol tarafından Galatada Danüp hanın 
c!a 3 No.da müteahhit Sedat Erk ya
nında sivil motörcü V~hit aleyhine 

Saf:lıgının Kıym ....... uucn LJayEı nlıırın se\ e sc~ e kullı.inaLağı en bi- 1 039/249 No. ile açılan tazminat cU-
rinci adet bezlerıdır. Mikropsuz, Ufak, Yumuşakt~r. En ince el~iseler ~;:ı~ından dolayı ~um~'.ley? Vahide 
altında belli olmaz. Her Eczanede ve buylik nuıgazalarda FEM ı L ve 1 lanen yapılan teblıgat uzerıne mah-
bağı bu lunur. kemeye gelmediğinden gıyaben mu-

rl hakeme icrasına ve kendisine bir ay 

~--• - •••••••••• •••••••••••••••- müddetle gıyap kararının il!ınen teb-

Heybeliada Deniz Lisesi l\1iiclürlüğündcn 
Deniz liı:esi ikinci sınıfına gırmeğe istekli okurlann müsabaka sınav

ları 24 Haziran 940 pazartesi guniı sa at 9 da yapılacaktır. Bu tarihe ka-

dar kayıt muamelesini yaptırmış olıın okurlar beraberlerinde siyah mü
rekkepli kalem, cetvel, mlııknle, pcr gel ve liıstik olduğu halde okula 
müracaatlar;.. (4932) 

liğine ve muhakemenin 9- 9-940 saat 
14 e talikın;:ı karar verilmiş olduğun
dan yukarıda adı ve adresi yazılı 
müddeialeyh mahkemeye gelmecligi 
veya bir vekil göndermediği ve müd
detln<je gıyap kararına itiraz etme-
diği takdirde gıyabında hLiküm veri
leceği ve bu bap taki k:ırarın mahke

İstanbul Mıntaka Liman 
Reisliğinden 

Beyoğlu · Vakıflar Direktör.lüğü llcinları 
me duvarına asılmış olduğu ilan o
lunur. (27696) 

Gemilerin seyriseferine engel teş -

il eden Haydarpaşa açıgıncla batık 

'Mariyctta", Ahırkapı açığında "Ma
i ·alyano" batık gemiler !ımanlar ka
ınunun muaddel 7 inci maddesine 
l •enıden çıkartılmıştır. Bunlardan 

M rıyetta" ıçin (4.000) ve "Mari
lyano" içın de ( 17.000) lira masraf 

dılmiş olmakla gemı sahiplerinin ta 
ihı ılfınından ıtlbaren 8 Temmuz 940 
nhine kadar 15 gun zarfında ı:ıkar

m raflarını ödeyerek mallarına 

e clllip elmedıkleri takdırde yukar
ııö..t .. rilen kanun ahkfımının tatbik 

lunacağı ilan olunur. (5 106) 

KiRALIK EMLAK 

Semti Mıhı ilesi Sokak No. Ci nsi 

Büyukdere Çayışba~ı 13/23 Hane ve muştemiltıtı 
Beyoglu Kulo~lu Tomaeıbaşı 61 3 üncü Vnkı! Han daire 3 

" " K amerhatun Catıkkaş 19 Apart. daire 2 
Şişli Meşrutiyet Ebekız 26/21 " '' 3 
Kasımpaşa Bed rettln H avuzkapu 41 300 al'Şın arsa 

" Camiikebir 6/8/10 Dı.ikkfın, ev 1/3 h isse 
Galata S ul tan Beyazıt Mulhane k apu 5/1 Ev Vak. Paralar 

Ayl ı k 

Kira 

44 
33 
15 
23 
18 
3 50 

21 
Yukarda yazılı emlakin 31-5-941 gunil sonuna kadar kiraya verilmesi bir ay müddetle pazarııga bırakıl -

mı~tır. i steklilerin her gUn Beyoğlu Vakıflar Akarlar k alemine müracaat !arı. (5034) 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 

Takas Limited 
Şirketinden : 

I ngiltere. Fransa, Belçika ve Ho
landaya ihracat yapmış v e takasını 

Şirketimize salmış olup da takasları 

hı-nüz tasfiye edilmemiş olan ihracat
çıların 22- 6- 940 Cumartesi saat 9.30 
d a ve ayn i memleketlerden mal ithal 
etmek ilzere Şirketimizden takas sa
tın alarak h enüz takaslarını ta~fiye 

etmemiş olan ithalatcıların da ayni 
gün ssat 11 de görüşülmek üzere İs
tar.bul T icaret Odası içtima salonuna 
bizzat veya salah iyettar m timessille
rlnin gelmeleri rica olunur. (5140) 

MiDE BULANTI ve 

°"ı.. o - :J4U 

Gedikli Erbaş Hazırlama 
Ortaokullarına Talebe Ahnıyor 

1 - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun l. ll, llt. sı
nıflarına Kınkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An
karada Musiki Gedıkli Erbaş hazırlama ortaokulunun yalnız I. sını!la
rına önümilzdeki Eylülde ba~lıyacak olan 940 - 941 ders yılı için Y.lebe 
alınaca kt11·. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, locnd's!nin ve ailesinin 
kötü hal ve şöhret sahibl olmaması. sıhhi muayenede snglam çıkması ve 
yapıl<1cak seçme sına\•ında kazanması şarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta oku Barına alınacak lıılcbenin ya~ haddi: 
Sınıf Vav 

Gedikli. Orta 

" 

ı 

il 

14 17 
15 : 18 

,, Ill 16 : 19 Olmıık 
Bu yaşlara ait boy ,.e ağırlık hadleri a kcrlıK ~ubcleriı ~nkl askeri 

li•eler \i e orta okullar t lımatının 71. maddesi ozlerıne u::ı gun oımaaı Uı
zımdır. 

4 - Her Uç okulun I. ~ınıfına i te 1i olanlıırın bC'ş sınını ilk oku
lu bıtirmiş olnıaları şarttır. Orta ll ve III ınıfl nı gırccek olanlar bU 
sınıflara terfi ettıklerine dair tı:ıhsıl 'csikusı \ e~ a ş h. detname göstere• 
c:eklerciir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa ol un, iki yıldan f"lzla tııh ili terket· 
miş ol:ııılar ve evvelce gectiklıde:ı \eya askeıı okullaıdan çıkarılanlar a• 
lınamazlar. 

6 - Knys ... ridc Gedikli E lnş ha ıırlımıa orta olrnlunun her üc sınıfı 
ile Kırıkkalede Sanat Gedikli H zır lanıa orta okulunun I. Sınıflarınıı 
!dıy!U istekli, Ankııra l\Iusikı Gcd ı Klı Huzırl:ınıa orta okulunun 1. Sınıiı
na mu~ikıye he\'esli şehirli lsteklıler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları haız •ste klileı· 10 Hazirand n itibaren 
dukları yerin askerlik şube ine müracaat ederek dıger kaydü 

bulun· 
kabtll 

(4351) şartlarile müracaat yollarını öğrerun cleri ilan olunur. ( 1732) 

T. iS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARI HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRA:\fİYELERİ: _.,,, 
1 adet 2000 llralık = 2000.- ıır ,. 
3 .. 1000 " = 3000.-
6 " 500 .. = 3000.-

12 
40 

.. .. 
75 .. 

250 
100 

50 

.. 
" .. 

= 3000.-
= 4000. , 
= 3750.-

210 .. 25 • = 6250.-

K eşidcler: 1 f Ubat, f ,.,ıY19 

1 ıı~u5tos. 1 lklnçl tegrln tırl hlertııde 
ya p ılır. 

Askeri Or~aokuluna 
Talebe Ahnıyor 

- Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da öniimilzdekl f 

lulün birinci günü ba~Iıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe alınaca~ 
2 - İstekli talebenin Turk ırkı ııctan olması, keııd!sinin ve aııes ,., 

kötü ha l \'e ~cihret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sai;lam çıkmsfl 
yapı lı:ıcak seçme sınavında da kazan ınası §arttır. 

3 - Bir 'ene tahsili terkecteııler, y;ı~ını biiyııltmliş \'eya kf.ir;illt~c' 
olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavlartndn ipka veya butl111 ~ il 
meye kalanlar, ya§ları, boyl;ırı ve ağ ırlıklurı trıllınattaki hadlere ı.ıJ'# h 
olmıyanlar ~skerl okullara alınamn:ı: lar. 

4 - İsteklilcrın, şimdi olclııklnrı okullarda 1ah illerine devam 1 
mekle beı·aber ıo Hazirandan ıtıbaren bulundukları yerlerdeki astte! 
şubesinden diğer kaydıı kabul ı;. rtla rile muracnnt yollarını öğrennıelet'' 
nı ve buna gore de kaydu kabul kfıgıtlrırını en geç 30 Temmuz 940 
rihine kadar tamamlamış olmaları liızımdır. ~ ~i 

~ 
lh Şose inşaat. 

Nafıa V ckaletinden : ıı 
l - Siirt - Bitlis yolunun S iı t - Haydar tciprilcü kı!;mı ile f{urtıı~'~tl 

istasyonu Başur köprüsü iltisakı yol !arının 56 kilometreden ıbaret tc5 f)a 
yei tlırabiye, smai imal5t ve şo~e inşaatı (800.311) lirrı (80) kuruş ı: tı 
bedeli üzerinden kapalı wrf usulılc eksiltmeye çıkarılmıştır. ~,~tiS 

2 - Eksiltme 28 - 6 - 940 t,ırihine ınü adif Cuı'rla gunü !!aat 15 de• ~l 
ria Vekaletinde Şo•e ve Kopriiler Re lı •i odasında yapılacaktır. ıcfl' ~ f ~İJ 

3 - Eksiltme şıırtnamesi ve buna mııleferri dl <'r evrak Diyarbll pil1' ~~ 
Sıirt nafia mildilrliiklerinde gorttlebi lece •i gıbi (4.000) kunı~ mui'ııll lı.ı 
de şoseler reislii:tınden alınablecektir. ı )"~ 

4 - Eksiltmeye girebılmek için i t eklileı il' ek!ıiltme t:ırihinden cııgıl> b U; 
~ekiz cün evvel bır lstıda lle N fıa V <'kllletıne ınilr (', :ıt ederek bil ~ eı 
ışleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almnlnrı hizımdır. t ı tt: 

5 - isteklilerin Ticaret Odası vesik sı ıle (35 2G3) llr:ılık mu\ ate)( il J;' J 
mlnatlarını havi olarak 2490 ı;ayılı kanunun tarifatı dairesinde hıııır 1 ~(! 
cakları kapalı zarflarını ikircl maddede yaz lı s;:ı tten bir saat c'' ~ 1ık 
kadar komisyon relslığine mRkbuz mukab·lindc vermeleri muktıııı or. ~e 
posta ile gönderildiği takdrdc po tala rda ol ı.:ak gecikmeler ve~rrıu1146sı ~h· 
zarflar kabul edilmez. (2778) ( d~ 

- ------------------- - c ilPı!ll 
Sahibi ve Ncşrb·at l\lüdürii H alil Llıtfi DÖROÜNCÜ, Gaıelc 'il~ı 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı y e r TAN~~~ 
ltt 
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